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തആ്ത2 ഖം. 

പാഠരധമ്മപ്രവേശിക രണ്ടാം വാല്യത്തില് നാം പ 

ഠിച്ചതു” പൌരന്മാര് രാഷ*ട്രിയപ്രവത്തനത്തില്' സഹക് 

രിക്കേണ്ട വിധങ്ങളെപ്പുററി ആയിരുന്നു വല്ലോ. ഇതിനേ' 

തുടന്ന ഈ വാല്യത്തില് പഠിക്കുവാനുള്ളതു” ഇന്നു ലോ 

കമാസകലം നിലവിലിരിക്കുന്ന ജനകീയ രാഷ്ട്രങ്ങളു 

ടെ സ്വഭാവം, : ഘടന, പ്രവത്തനരീതി എന്നിവയെപ്പ് 

 രറിയാണു. ചിലി 

ഇന്നു പരിഷ കൃതരാജ്യങ്ങളില് നിലവിലിരിക്കുന്ന 
പ്രധാന രാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാം ജനകിീയരാഷ്ട്രങ്ങളത്രേം എ 
നാല് ബാഹ്യ രൂപത്തില് അവ തമ്മില് ചില വൃത്യാസ 
ങ്ങളുണ്ടായി എന്നു വരാം. “ ജനങ്ങറാക്കു വേണ്ടി ജനങ്ങളാല് 
നടത്തപ്പെടുന ജനങ്ങളുടെ ഭരണം? എന്നിങ്ങനെ ഏബ്ര 
ഹാംലിങക്കണ് എന്ന മഹാ൯ ജനകീയഭരണത്തെ നിവ്വച 
നം ചെയ്തിട്ടണ്ടു”ം ഇംഗ്ലണ്ടില് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പ 
രിപുണ്ണു ജനകീയഭരണക്രമം നിലവിലിരിക്കുന്നുണ്ടു”. എ 
കിലും അവിട്ടത്തെ ഭരണഘടനയുടെ ക്രടസ്ഥനായി നാം 
ഒരു രാജാവിനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള രാജാ 
വിനേ, അമമരിക്ക, ഫ്റാന്സ് , ഇന്ഡ്യാ മുതലായ ജ 
നകീയ ഭരണഘടനയുടെ ക്രടസ്ഥനായി കാണുന്നില്ലെങ്കി 
ലും, അവയും സാക്ഷാല് ജനകീയരാഷ'ട്രങ്ങറാംതന്നെ. റി 
പ്പബ”ഭിക്കന് രാഷ്ട്രങ്ങളെന്നാണു” അവയുടെ പേരും 
രാജാവിന്െറ സ്ഥാനത്തു” അവിടെ നാം കാണുന്നത്തു് പ്ര 

 സിഡണ്ടു” എന്ന ഉദ്യോഗവാഹിയെ ആണു. 

ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്റാ൯സും സാമാന്യം വിസ്തൃതികുറ 
ഞ്ഞ ജനകീയ രാഷ്ട്രങ്ങളത്രേ. എന്നാല് അമേരിക്കയും 
ക്യാനഡായും അവയെ അപേക്ഷിച്ചു വളരെ വിസ്കാരമേറി 
യ ജനകീയരാഷ്ട്രങ്ങളത്രേ. ഈ രണ്ടു ഗ്ൂപ്പുകുളില് നി 
ലവിലിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനകറം തമ്മിലും ചില വ്യത്യാസ മുണ്ടു. തൃല്യത്തെ ഗ്ലൂപ്പുകളെ യൃണിറററി (൩) അ 
ഗവാ ഏകൈകരാഷ് ട്രങ്ങളെന്നും രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ 



(ഠി) ഫെഡറല് അഥവ സായുക്തരാഷ'ട്രങ്ങളെന്നും 
പറയുന്നും 

എന്നാരു ഇത്ങനെയുള്ള ബാഹൃവ്യത്യാസങ്ങളെ മാ 

ററി നോക്കുന്നപക്ഷം, ജനകീയരാഷ് ട്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവ 
ത്തിലും ഘടനയിലും പ്രവത്തനത്തിലുമെല്ലാം, പല സാ 
മൃങ്ങറഠം നമുക്കു് കാണാവുന്നതാണ്. ഈ സാമൃങ്ങള്ടളെയും 

വൃത്യാസങ്ങളെയും പററിയുള്ള പഠനം ഈ ജനകിയയ്യഗ 
ത്തില് ജീവിക്കുന്ന ഭാരതിയ പൌരന്മാക്ക വളമെ പ്രയാ 

ജകഭവിക്കുന്ന താണു”. 



പയരധമ്മപ്രവേശിക. 
അത്തം 

ൂന്റ്റാംഭാഗം. 

ഇുനകിയരാഷ് ട്രം. 

അദ്യായം മ് 

ക്യാബിനറരമാതൃകയും 
പ്രസിഡന്ഷ്യല്മാതൃകയും. 

ജനകീയ ഭരണക്രടങ്ങളാണാ” ഇന്ന പരിഷ” കൃതരാജ്യ 
ങ്ങളിലെല്ലാം നാം കാണുന്നതു”. ദ്വിതീയ ലോകമ ഹാസമ 
രത്തിനുമു൯പില്, ഇററലി ജമ്മനി ജപ്പാന് തുടങ്ങിയ 
ഏതാനും രാജ്യങ്ങളില് സ്വേഛാധികാരികഠം ഏകാധിപ 
തൃം നടത്തിയിരുന്നു. പ്രഥമലോകമ ഹായ്ദ്ധത്തെ തുടന്നു 
ണ്ടായ കുഴപ്പുങ്ങറംമൂലം, അക്ദടനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ദുരവ 
സ്ഥകറം അവിടെ ആവിര്ഭവിച്ചു എന്നേയുള്ളു. കമ്മൃണി 
സ്റ്റ,റഷ്യയില് ഇപ്പ്പേഠേം നിലവിലിരിക്കുന്ന ഭരണക്രടം 
സാക്ഷാല് ഒരുവക സ്വേഛാധികാരമാണെങ്കിലും, അതു 
ജനകീയത ആണെന്നാണ്” അവര് അവകാശപ്പെടുന്നതു. 
്രേറവബ്രിട്ട൯, ഫ്റാ൯സു, യും എസ്. എം, ക്യാനഡാ, 
ആദസ്ര്രേലിയാ, സ്വിററ്സര്ലണ്ടു”, ഇന്ഡ്യാ, പാകി 
സ്ഥാ൯ മുതലായ ഗവണ്മെന്൯വ൨കളെല്ലഠം ജനകീയരാ 
ഷട്രങ്ങളാണു”. അവജയെല്ലാംതമ്മില് ചില വൃത്യഠാസമു 
ണ്ടെങ്കിലും പല പ്രധാന സംഗതികളിലും സാമൃൂമാണുള്ള 
തും ളം 



മം 

ജനകീയരാഷ് ട്രങ്ങളുടെ പ്രവത്തനങ്ങളെല്ലാം പൊ 
തുജനസമ്മതിമുലമാണ” നടക്കുന്നതു്. എന്നാല് സ്വേഛാ 
ധികാരരാഷ്ട്രങ്ങഠം ഭരിക്കപ്പെടുന്നതു” ഭരണാധികാരി 
യുടെ ബലപ്രയോഗം മൂലമാണാ”, ജനകീയരാഷടട്രത്ങളില് 
പരമാധികാരം ചെലുത്തുന്നതു” ആ രാഷ്ട്രത്തിലെ പാ 
രന്മാരാണ”ം അല്ലാതെ ഭരണാധിപത്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു 
വൃക്തിയല്ലം സ്വേഛാധികാരികളുടെ പ്രത്യേകാവൃകാശ 
ങ്ങളൊന്നും (1൦) ഇന്നു” ഒരു ജനകിയ ഭരണ 

ക്രടത്തില് അനുവദിക്കപ്പെടുന്നില്ല. 

ഭരണക്രടവും നിയമസഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തേ 
ആസ്പദമാക്കി ജനകീയഭരണത്തെ രണ്ടു മാതൃകകളായി 
വിഭജിക്കാംം അതിലൊന്നിന്െറ മാതൃക ഗ്രേറവബ്രിട്ട 
നില് നടക്കുന ക്യാബിനറ൨ ഗവണ് മെ൯൨൦, മറെറാന്നു” 
യൂം എസു”. ഏം യില് നിലവിലിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്ഷ്യല് 
ഭരണവൃയമ ത്രേ. 

ഇംഗ്രണ്ടില് നിലവിലിരിക്കുന്ന ക്ൃയാബിനറ൪് ഗ 
വണ്മെന൯റിനേക്കുറിച്ചു” നമുക്കു” ആദ്യമായി പഠിക്കാം 
അവിടത്തെ ഗവണ്മെ൯റിനെഠ എഷ്ണു കൂട്ടീവു ശാഖയും 
നിയമനിമ്മാണവിഭാഗവും തമ്മില് വളരെ അടുത്ത ബ 
ന്ധമുണ്ടു”. അവിടുത്തെ നിയമസഭ, അഥവാ, ബ്രിട്ടീഷു 
പാര്ല്യമെ൯റിനെ, തിരി ഞ്ഞെടുക്കുന്നതു” ഗ്രേറവബ്ബിട്ട 
നിലെ പ്രായപുത്തിയായ പാഠരാവലിയത്രേ. 015 മെമ്പറ 
ന്മാരെ ബ്രിട്ടീഷുകാര കോമണ്സ്സഭയിലെ പ്രതിനിധി 

കളായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രതിനിധിസഭയി 
ലുള്ള ഭൂരിപക്ഷം മെമ്പറന്മാരുടെ സമ്മതിലദിക്കുന്ന മെ 

മ്പ൪, സഭയുടെ നേതാവായി തിരിഞ്ഞെട്ടക്കപ്പെടുകയും, 

രാജാനുമതിയോടുമ്രടി അയാഠം പ്രധാനമന്ത്രീയായി ചാ൪ 

ജോജപ്ല, കയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ അധികാരം സിഭ്ധിക്കു 
ന്ന പ്രധാനമന്ത്രി, തന്െറ സഹമന്ത്രിമാരെ തിരിഞ്ഞെടു 
ത്തു“, രാജാനുമതിയോടുക്രടി ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടു 

പോകുകയാണു പതിവു. ഈ വിധത്തിലുള്ള ക്രമീകരണം. 

മൂലം ബ്രിട്ടനിലെ മന്ത്രിസഭയ, ജനപ്രതിനിധിസഭയായ 
പാര്ല്യമെന്റി നോട്ട” ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടു”. ഭൂരിപക്ഷ 

കക്ഷിദനേതാവു” നടത്തുന്ന ഭരണത്തെ പാര്ല്യമെ൯റഗേ 



ടി 

അറം സാധാരണ പിന്൯താങ്ങി ക്കൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷേ 

അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങഠം ആരാഞ്ഞറിയാതെ, മന്ത്രിമാര് 

സ്വേഛാധികാരം നടത്തുന്ന പക്ഷം, ജനപ്രതിനിധികറം 

അവരില് അവിശ്വാസപ്രമേയം പസ്സ്ാക്കുന്നതിനിടയു 

ണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു ദുരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുനാപക്ഷം ആ മന്ത്രി 

സഭ രാജിവയ്യ്നതിനിടയാകുന്നതാണു”ം ആകയാല് മ 

ത്രിസഭാംഗത്ങറം എപ്പോഴും പാര്ല്യമെന്൯റിന്െറ സമ്മ 
തം സമ്പാദിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണു” പ 

തിവു”, ആകയാല് കൃയാബിനറവഭരണം നിലവിലിരിക്കു 
ന്ന രാജ്യങ്ങളില്, നിയമനിമ്മാണ വിഭാഗവും എകഷ്ണികുട്ടി 
വു വിഭാഗവും തമ്മില് ദുഡമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്, (71൦ 
1231101511 പാനം 15 1൩൦ ധഠിഠ൦ ൨൭ ദ്൭ട(ട 1൨൦ 
216021൦൦ ൧0 ൧൨൦ 1.൦ലിംപ൦ 106൧൧) എക്ലികൂ 
ട്ടീവ വിഭാഗത്തെയും നിയമനിമ്മാണവിഭാഗത്തെയും ക്ര 
ട്ടിഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമത്രേ ബ്രിട്ടീഷു ക്യാബിന 
റ൨ എന്നു” സാധാരണ പറയുന്നതിന്െറ കാരണം ഇതാ 
ണം ഈ ക്യാബിനറര ഭരണരീതിയാണു” പുതിയ ഇന് 
ഡൃയ൯ റിപ്പബ്ഭിക്കിനെറ ഭരണഘടനയില് സ്വീകരി 
വ്വിരിക്കുന്നതു". ൽ 

യൂം എസ്. ഏംയില് നിലവിലിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന് 
ഷ്യല് ഭരണരീതി ഇതില്നിന്നും കുറെ വൃതൃസ്തമാണു”ം അ 
വിടെ ഭരണക്രടസ്ഥനായി ബ്രിട്ടനിലെപ്പോോലെ ഒരു രാ 
ജാവില്ല. അതിനുപകരമെന്നവള്ടും അവിട്ടെയുള്ളതു പ്ര 
സിഡണ്ടു്” എന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയത്രെ. അദ്ദേഹം 
ബ്രിട്ടനിലെ പ്പോലെ ഭരണവിഷയത്തില് കേവലം അധി 
കാരരഹിതനല്ല. അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെട്ുക്കുനാതു ബ്ബ 
ട്ടനിലെപ്പ്പോലെ ഒരു ജനപ്രതിനിധിസഭയല്ല. പ്രതൃത സ 
കല യും എസ്. ഏ. പൌരനും പ്രസിഡണ്ടിനെ തിരഞ്ഞെ 
ടക്കുന്ന വിഷയത്തില് സമ്മതിദാനം ചെയ്യുന്നും ഇങ്ങനെ 
ഒരിക്കല് തിരഞ്ഞെടുപ്പു ലഭിച്വാല് പിന്നെ നാലു കൊല്ല 
ത്തേക്കു അദ്ദേഹത്ത।ന൯” ഉ ദ്യോഗസ്ഥിരതയുണ്ട?, അമേരി 
ക്കയിലെ ജനപ്രതിനിധിസഭക്ക്” അദ്ദേഹത്തെ വിമ൪ശി 
ക്കുകയോ അവിശ്വാസപ്രമേയം പാസ്സ്ാക്കുകയോ ചെയ്യാംം 
ഈ വിമ൪ശനങ്ങളനുസരിച്ചു് ഭരണനയത്തില് വൃതിയാ 



ഥ് 
പ്ലം 

നം വരുത്തുനതിനോ വരുത്താതിരിക്കുന്നതിനോ, പ്രസി 
ഡണ്ടിനു സ്വാതന്ത്ര്യ മുണ്ടു”. അതിനു കാരണം യും എസ്സും 
ഏം പ്രസിഡണ്ടു” ആ രാജ്യത്തെ സകല പാരന്മാരില്നി 
ന്നും അധികാരം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള വനാണെന്നുള്ള വസ്ത്രത 
യര്ത്രം 

അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ പ്രസിഡണ്ടത്രേ 
അവിടുത്തെ എക്സികുട്ടീവും അഥവാ ഭരണസമിതിയുടെ 
നേതാവും ഭരണവിഷയത്തിര അദ്ദേഹത്തെ സഹായി 
ക്കുന്നതു” “സെക്രട്ടറിമാ൪? എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗ 
സ്ഥന്മാരാണു”ം അവരെ നിയമിക്കുനതിരും നീക്കംചെയ്തു 
നതിനുമുള്ള അധികാരം പ്രസിഡണ്ടിലാണു” സ്ഥിതിചെ 
യ്യന്നതു'. ബ്രിട്ടനില് രാജൃനിയമങ്ങറം പാസ്സ്സാക്കുന്നതി 
നുവേണ്ട പ്രധാനപരിശ്രമംചെയ്യുന്നതു” കൃയാബിനറവ” അ 
ഥവാ മന്ത്രിസഭയാണല്ലോം പക്ഷേ അമേരിക്കന് പ്രസി 
ഡണ്ടിനും സെക്രദറിമാക്ും നിയമനിമ്മാണത്തില് യാ 
തൊരു ചുമതലയ്ുമില്ല. 

അമേരിക്കയിലെ എസ്റികൃൂട്ടീവും ജനപ്രതിനിധിസഭ 
യും തമ്മില് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്ന അവസര 
ത്തില് രണങ്ടുമ്രട്ടരും തങ്ങളുടെ വാദമുഖങ്ങറം സുപ്രിംകോട 
തിയിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന. അവിട്ടെയുള്ള വിദഗ'ഭ്ധന്യായാ 
ധിപന്മാരര് ഈ വാദമുഖങ്ങളെകേട്ട യുക്തമായ തീരുമാന 
ങറം ചെയ്യുകയും പതിവാണു'. അമേരിക്കയില് നിലവി 
ലിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനാപ്രമാണത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാ 
യിരിക്കും സുപ്രിം കോടതിയില്നിന്നും ഇങ്ങനെ തിരുമാ 
നം ചെയ്യുന്നതു”, നീതിന്യായകോടതികഠം സര്വസ്വത 
ത്രമായിരിക്കുന്നതുമുലം, ഭരണക്രടവും നിയമസമിതിയും 
തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായഭിന്നതകഠം നിഷ'പക്ഷമായി തിരു 
മാനിക്കപ്ലെടടമെന്നുള്ളതിനു പക്ഷാന്തരമില്ല. 

ഇ൯ഡ്യ൯ റിപല്പബ'ഭിക്കിനെറ ഭരണഘടനയില് 
മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടു ഭരണക്രമത്തിനെറയും അംശത്ങറം നാം 
കാണുന്നുണ്ടു”. ഇന്ത്യായുണിയന്െറ ഭരണാധിപന് 9 കൊ 
ല്ൃത്തേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടടന്ന ഒരു പ്രസിഡണ്ടാണ്: 
എന്നാല് അദ്ദേഹത്തെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതുളു് നിയമസ 
ഭാംഗത്ങളാണു ം അല്ലാതെ രാജ്യത്തിലെ പൌരാവലി അ 



[ 

ലൂ. എന്നാല് ഇവിടെ ഭരണനിര്വഹണം നടത്തുന്നതു് 

ബ്രിട്ടീഷ് മന്ത്രിസഭയുടെ മാതൃകയിലുള്ള ക്യാബിനറ൪ 

അത്രേ, അതിനെ €ഠസ്ഥലി! ൨ 171മിട(ണ്ട എന്നു വിളിക്കു 

നന, നിയമസഭയുടെ അവിശ്വാസപ്രമേയംമുലം ഇന്ത്യയി 

ലെ മന്ത്രിസഭ രാജിവയ്യ്േണ്ടതായിവരുംം എന്നാരു ഇ 

ന്ത്യന് റിപ്പബളിക്കന് പ്രസിഡണ്ടിനന്െറ ഉദ്യോഗം സാ 

ധധരണഗതിയില് 5 കൊല്ലത്തേക്ക്” സ്ഥിരമാണു'. അരേ 

രിക്കയിലെപ്പ്പോലെ ഇന്ഡ്യയിലും ഒരു സുപ്രീ കോടതി 

സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടണ്ടു”. അതിന്െറ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യങ്ങറം 

നയൂനപക്ഷത്തിനെറ ാലികാവകാശസംരക്ഷണവും ഭരണ 

ഘടനാ വ്യാഖ്യാനവും ആകുന്നു. 

അദ്ധ്യറയം 

സ്തൃണ്ണിറററിരാഷ ടങ്ങളും ൭ 

സംയൃക്തര0ഷ 'ടങ്ങളും. 

ഇന്നു നിലവിലിരിക്കുന്ന ജനകീയ രാഷ്ട്രങ്ങളെ 
സ്വന) യൂണിറററി അഥവാ ഏകൈകരാഷ് ട്രങ്ങളെ. 
ന്നും (ഹല്ല) ഫെഡറല് അഥവാ സംയുക്തരാഷാിട്രങ്ങളെ 

ന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കാവുന്നതാണു. 

പ്രാചീന ഗ്രീസിലും ഇററലിയിലും. ഇന്ഡ്യയിലും ഉ 
ങടായിരുന നഗരരാഷ്ട്രങ്ങളില് ജനകീയഭരണമാണു? 
നടന്നിരുന്നതു”. എങ്കിലും അവയ്ക്കുള്ളില് വസ്ധിച്യിരുന്ന 
അടിമകറഠാക്കും കുലഹീനന്മാകും അവിടെ പൌരാവകാശ 
മുണ്ടായിരുന്നില്ലം പൌരന്മാരെല്ലാവരും ക്രടിയാണു” അവി 
ഭത്തെ നിയമസഭയായി വത്തിച്വിരുന്നതു”. പ്രസത നഗര . 
രാഷ് ട്രങ്ങറം തുലോം ചെവതായിരുന്നതുമൂലം, അവിടെ . 
കേന്ദ്രഭരണമെന്നും പ്രാദേശിക ഭരണമ്മെന്നുമുള്ള വൃത്യാ 
സം ഒെല്ലപോലുമില്ലായിരുന്നും എന്നാല് കാലാന്തര 



ടട 

ത്തില് ക്രട്ടതല് വിസ്തൃതമായ ദേശരാഷ്ട്രങ്ങറം 
(൮ി്ഠ്്മി ൭൧൦9) ആവിര്ഭവിച്ച അവസരങ്ങളില് കേ 
നദ്രഭരണം തല.സ്ഥാനനഗരത്തില് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും, 
ചുറവമുള്ള ട്രഭാഗങ്ങളില് പ്രാദേശിക ഭരണാധികറരിക 
ളെ. കേന്ദ്രത്തില്നിന്നും നിയമിക്കുകയും പതിവായിത്തീ 
ന്നും ഇപ്രകാരമുള്ള ,ദേശരാഷ് ട്രങ്ങമാണ” ബ്രിട്ടന്, 
ഫ”റാ൯സ് മൂതലായവം മേല് പ്രസ്ലാവിച്ച നഗരരാഷ് 
ങ്ങദും ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളും, യൂണിറററഠിരാഷ് ട്രങ്ങറം എന്നു 
ഗ്രൂപ്പില് ചേരുന്ന വയാണു". 

1/൦ ശതകംമുതല് പാശ്ചാത്യ ജനങ്ങറം വിസ്തൃത 
മായ വടക്കേ അമേരിക്കന് ഭൂഭാഗങ്ങളില് കുടി പുറപ്പെട്ടു 
പോയി, യൂറോപ്പ്റിലെപ്പപോലെയുള്ള പല ചെവരാഷ്ട്ര 
ങ്ങാം സ്ഥാപിച്ച് സ്വയംദരണം നടത്തിവന്നു. അപ്പാ 
അവര്ക്കു ' ബാഹൃശത്രുക്കളുണ്ടായതുമൂലം, സ്വയരക്ഷയ്കയര്വേ 
ണ്ടി, അവര് പരസ്സുരം യോജിക്കേണ്ടതായിവന്നും അ 
്ങനെയാണ് അവിടെ അമേരിക്കൻ എഐക്യനാടുകറഠം 

എന്ന പേരില് ഒരു സായുക്തരാഷ'ട്രം , ആവിര്ഭവിച്വതു”ം 

ഈ സായുക്ഷര്ാഷ'ട്രംമുലം, അവക് പ്രാദേശികകാരുങ്ങ 
ളില് സ്വയംഭരണം കൊടുടുള്ള ഗുണങ്ങളും, പൊതുവിഷയ 
ങ്ങളില് സംയോജനംകൊണ്ടുള്ള ശക്തിയും ലഭിക്കുന്നതി 

നിടയായി* ഈ വിധത്തിലാണു” അമേരിക്ക ഐകുനാ 
ടടകഠം (യുഎസ് .ഏ..) ഇന്നു” ഒരു ലോകമഹാരാഷ്ട്രമായി 
വളന്ന വന്നിട്ടുള്ളതും. ഈ മാതൃകയെ അനുകരിച്ചു കൊണ്ടാ 

ണു", ഇപ്പ്പോഠം ആസ്റ്രേലിയാ, ക്യഠനഡാ, റഷ്യ തുടങ്ങി 

യുള്ള പല സംയുക്തരാഷ'ട്രങ്ങറം പിന്നീട്ട് രൂപവതക്ക 

രിക്കപ്പെട്ടിട്ടമ്ളതു”. 
സയ്യേക്തരാഷ്ട്രങ്ങറം രൂപമെടുത്തിട്ടള്ളതു്” പ്രധാന 

മായി രണ്ടുവ്വിധത്തിലത്രെ. വടക്കെ അമേരിക്കയില് പാ 

ശ്ചാത്ൃയ ജനങ്ങറം പല അവസരങ്ങളിലായി കുടിയേറിപ്പാ 

ക്മകയും, അവിടങ്ങളില് പല പല ചെവരാഷ്ട്രങ്ങഠം 

ആദ്യമായി രൂപമെടുത്തു ഭരണം നടത്തിത്തുടങ്ങുകയും 

ചെയ്യതിനന്െറശേഷമത്രെ, ബാഹൃശത്രുവിനോടെതിര്ക്കു 

ന്നു തിനു വേണ്ടി, അവര് സംയോജനം നടത്തുവാനിടയാ 

യതു. അതിനാല് അവര് സായുക്തകേന്ദ്രഭരണത്തിനുള്ള 



റ്റ) 

അധികാരത്ങറം പ്രദതൃകം ക'ങപ്പപ്പെടുത്തുകയും ബാക്കി 

കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രാദേശിക ഭരണകത്താക്കഠം സ്വീകരിക്കു 

കയും ചെയ്യ, അമേരിക്ക൯ ഐക്യനാടടകളിലെ ഓരോ 

ചെറിയ നാട്ടം മു൯മ്രട്ടി സ്വയംഭരണം നടത്തുക്കൊണ്ടിരു 

ന്നവയാണ്ം അവയെ നൃഷ്ടിച്വതു് കേന്ദ്രഭരണത്തില് നി 
ന്നല്ല; പ്രതൃത കേന്ദ്രഭരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതു” അവരാണു”. 

അമേരിക്കന് ഐക്യനാടുകളില് കേന്ദ്രഭരണത്തിനു' വിട്ട 

കൊടുത്തിട്ടുള്ള വകുപ്പുകഠം രാജ്യരക്ഷ, വിദേശകായ്ം, 

നാണയനിമ്മാണം, കമ്പി, തപ്പാല് മുതലായ ആശയവ। 

നിമയകാരുങ്ങറം, വാണിജ്യം ഇവയാണു”, ക്രമസമാധാന 

അറം, പൊതുജനാരോഗ്യം, ശുപീകരണം, കൃഷി, ഭൂനികു 

തി, വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായവ എല്ലാം പ്രാദേശിക ഭരണ 

ത്തിര വിധേയവും ആണ. 
എന്നാല് ക്യാനഡായിലും ഒരു സംയുക്തഭരണഘടന 

യാണു" നിലവിലിരിക്കുന്നതു”. പക്ഷെ അവിടെ ആദ്യമാ 
യി രൂപമെടുത്തതു” അവിടത്തെ കേന്ദ്രഗവണൺമെ൯റാ 

യിരുന്ന. അതിനുശേഷം ആ കേന്ദ്രഗവണ് മെ൯റിനെറ ഞു 

ഭിമുഖ്യത്തില് അവിടെ ഓരോ പ്രാദേശിക ഗവണ്മെ൯൨ 

കറം സ്ഥാപിക്കുകയാണു ചെയ്തു”. യും എസ്. ഏംയില് 

നടനതിനെറ നേരെ എതിര് നടപടിയാണ് ക്യഠനഡാ 
യില് സംഭവിച്വതു”. യൂ. എസ്. എയില് നടന്നതു” ഒരുവ 

ക കേന്ദ്രീകരണമായിരുന്നു; ക്യാനഡായില് സംഭവിച്ച 
തു” ഒരുവക വികേന്ദ്രികരണവുമായിരുന്നു. കൃഠനഡായില് 
“ആദ്യമുണ്ടായതു കേന്ദ്രഗവണ്മെ൯റായതു കൊണ്ടു” അതി 

നൊ ആടിമുഖ്യത്തിലുണ്ടായ പ്രാദേശിക ഗവണ്മെ ൯൨ 
കളുടെ അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ആദയമായി ക്ലിപ്പ 
പ്പെടുത്തുകയും, ബാക്കിയുള്ള സകല അധികാരങ്ങളും കേ 

നദ്രത്തില്നിന്നും നിവ്ൃഹിച്ചുവരികയുമാണു” ചെയ്യുന്നത്. 
മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടുതരം സായുക്തഭരണത്തിലും വിഭിന്ന 

മാണു” സ്വിററ്സര്ലണ്ടില് നിലവിലിരിക്കുന്ന സയ്യേക്ത 

ഭരണരീത।. മദ്ധ്യയൂറോപ്പിരു കിടക്കുന്ന ഒരു ചെവരാജ്ൃ 
മത്രെ സ്വിററ”സര്൪ലണ്ടു”. 0 ലക്ഷത്തില്ക്രട്ടതല് ജന 
ങ്ങറം ഇവിടെ വസിക്കുന്നില്ല. ഈ ജനങ്ങഠാതനൌെ 
വിവിധഭാഷകഠം സംസാരിക്കുന്നവരും വിവിധമതങ്ങറം 
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ആചരിക്കുന്നവരുമത്രെ. ത്ത സംയുക്തരാഷ്ട്രത്തില് 
ആകെ 95 (൨൩൧൩5) പ്രാദേശിക വിഭാഗങ്ങളണ്ടു". 
ഓരോ വിഭാഗത്തിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പ്രാദേ 
ശികഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രാദ്ദേ 

കം 

ി 

1 
ടി 

നി 

ശിക വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികഠംക്രടി പൊതുഭരണ 
വിഷയങ്ങളെ പ്പററി പര്യാലോചന നടത്തിവരുന്ന. സം 
യുക്തഭരണത്തിനു വിധേയമായ വകുപ്പകഠം, വിദേശബ 
ന്ധം, വാണിജ്യം, സൈനികം, തീവണ്ടി, കമ്പി, തപാല്, 
നാണയം, ദേശീയധനകാരര്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ചുങ്കം, ജല 
ശക്തി, അബ്കാരി മുതലായവയും, ഇതരവിഷയങ്ങറാ പ്രാ 
ദേശിക ഭരണത്തിനുമാണു”. ഭരണഘടനയെപ്പുററി അ 
പ്പ്യോഴപ്പ്യോഠം വേണ്ട വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വിശദീകരണങ്ങളും 
കൊട്ടക്കേണ്ട ഭാരം സംയുക്തഗ വണ് മെന്റിനെറ അസ്സം 

ബിയില് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നും യൂം എസ്.എയില് 
ഈ ചുമതല സുപ്രിം കോടതിയ്ക്യാണെന്നു നാം മുന്പും പ്ര 

സ്ത്ാവിച്വിട്ടണ്ടല്ലോം ഇതു കൂടാതെ പ്രാദേശിക ഗവണ് 
മെന് വകളും കേന്ദ്രഗവണ്മെന്വകളും ഉയാജിച്ചു നട 
പ്പില്വരുത്തേണ്ട ചില ഭരണവരു പ്പുകറം സ്വിററ്സര്ല 
ണ്ടില് നിലവിലിരിക്കുന്ന. അവയെ (€ഠ0ഗ്ഥബണബ ൭0 
]്ര എന്നാണു” ഇംഗ്ലീഷില് വൃവഹരിക്കുന്നുതു”. വ്യവ 
സായം, രക്ഷാഭോഗം, പൊതുനിരത്തുകഠം, വില്യാഭ്യാസം, 
വത്തമാനപ്പത്രനിയന്ത്രണം ഇവയാണു” അങ്ങനെയുള്ള വ 
കുപ്പുകഠം. ഇവയുടെ ഭരണവിഷയത്തില്, അഭിപ്പായവ്യ 
തൃയാസമുണ്ടാകുമ്പോഠം കേന്ദ്രഭരണത്തിനെറ നിയമങ്ങഠം 
ക്കു പ്രാദേശിക ഗവണ്മൈ൯വകറം വിധേയമായിരിക്കണ 
മെന്നാണ് നിയമം. 

സ്വിററ൦സര്ലണ്ടിലും ഒരു സുപ്രിം കോടതിയുണ്ടു”ം 
അതിനെറ ജോലി, കേന്ദ്രഗവണ്മ൯ന്വം പ്രാദേശിക ഗവ 
ണ്മ൯൨കളും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന വാദങ്ങറം കേട്ട തീരുമാ 
നിക്കുന്നതും, കേന്്രഗവണ്മെ൯ന്റിനെതിരായി ചെയ്യപ്പെട$ു 
ന്ന കുററങ്ങളെപ്പററി വിചാരണ ചെയ്യുന്നതും, പ്രാദേശി 

കകോടതികളില് നിന്നും. വരുന്ന അപ്പില്കേസ്സ്റുകഠം കേട്ട 
തീരുമാനിക്കുന്നതും അത്രെ. അല്ലാതെ പ്രാദേശിക ഗവ 

ണ്മെ൯ വകളും കേന്ദ്രഗവണ്മന്വം തമ്മിലുള്ള അഭിപ്പായ 



1] 1 

ഭിന്നതകഠം കേട്ട തീരുമാനിക്കുന്നതിനു” ടി 

ക്കധികാരമില്ല. 
1050 ജനുവരി 20ാംന൯- സംസ്ഥാപിതമായ നമ്മുടെ 

 ഇന്ഡ്യ൯റിപ്പബ്ഭിക്കും ഒരു സംയുക്തരാഷ്ട്രമത്രെം ഇ 
തില് 19 പ്രാദേശികഗവണ്മെ൯ന് വ൨കളണ്ടു”. അവയില് ഓ 

രോന്നിനും അതതുപ്രദേശത്ഭളിര ഭരണം സ്വയം നടത്തി 

ക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുള്ള അധികാരമുണ്ടു”ം ക്രമസമാ 

് ധാനപരിപാലനം, നീതിന്യായം, പ്പാ ദേശികസ്വയംഭര 

ണം, പൊതുജനാരോഗ്യം, പ്രാദേശികഗതാഗതം, കൃഷി, 
ജലസേചനം, ഭൂനികുതി, ആന്തരികവാണിജയ വ്യവസായ 
്ങഠം, അബ്കാരി ഇവയെല്ലാം പ്രാദേശികഗവണ്ജെ൯റി 
നെറ അവകാശാതിത്തിയില് പെട്ടവയാണ്”. യൂണിയന് 
അഥവാ കേന്ദ്രഗ ബൈെ൯ന്ഠിനെറ അവകാശത്തില്പെട്ട 
വകുപ്പുകഠം, രാജ്യരക്ഷ, നാവിക സൈനികവിമാനേസേന 
കഠം, വിദേശ ബന്ധങ്ങാം, റെയില്വേ, കപ്പുല്ഗതാഗതം, 
വിമാനഗതാഗതം, നാണയമുദ്രണം, കമ്പിയും തപാലും, 

_ വിദേശവാണിജ്യം, ബാഷപ്രവത്യനം. തൂക്കങ്ങളും അളവുക 
ഏം, ആദായനികുതി, കടല്ച്ചുകം, എക്സ് മുയലായ 
വയത്രെ. രണ്ടു ഭാഗത്തുനിന്നും അധികാരം ചെലുത്താവു 
ന്ന വകുപ്പുകഠം (60൩൦൩൦ 5യീ]൦ദ) കിമിനല്നിയ 
മങ്ങാം, വിവാഹം, വിവാഹമോചനം, ബാങ്ചപൊളിവും 
പാപ്പരത്വവും, സാമ്പത്തികസാമുഹ്ൃയസംവിധാനം, തൊ 
ഴിലാളിസംരൃക്ഷണം, വിലനിയന്ത്രണം, പത്രങ്ങഠം, ഗ്രന്ഥ 
അറം, മുദ്രണാലയങ്ങറം മുതലായവയാണു”ം ഈ വകു 
കളുടെ ഭരണം സംബന്ധിച്ചു്” കേന്ദ്രഗവണ്മെന്വം പ്രാദേ 
ശികഗവണ്മെ൯വകളും തമ്മില് അഭിപ്പായഭിന്നതയുണ്ടാ 
കുന്നപക്ഷം കേന്ദ്രഗവണ്മെന്ഠിനെറ അഭിപ്രായങ്ങറംക്കു" 
മു൯ഗണനയുണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണു” നിയമംം 
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ജനകിയരാഷ ടങ്ങളും അവയുടെ 
ഭണഘടനകളം. 

ജനകിയരാഷ് ട്രങ്ങദും സ്വേഛാധിപത്യരാജ്യങ്ങളും ത 
മ്മിലുള്ള പ്രധാനവൃത്യാസം, ജനകീയരാഷ'ട്രങ്ങളില് 

൫ ഠ3ഥ്ഡ്ധ്ഠഗനട അഥവാ ഭരണഘടനാവ്യ വസ്ഥകളു ണ്ടെന്നു 
ള്ളതാണ്, സ്വേഛാധിപത്യ രാഷാട്രങ്ങളില് ഭരണനേടുത്തു 
നാതു”്, ഭരണാധികാരിയുടെ സ്വന്തഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാ 
ണം ഭരണാധിപനെറ ഉത്തരവുകളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമാ 
ണു", അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമാവലി. എന്നാല് 
ജനകീയരാഷ്ട്രങ്ങളില് സുനിശ്ചിതമായ ചില ഭരണവ്യ 
വസ്ഥകളണ്ടായിരിക്കും. അവയെ ലംഘിക്കുന്നതിശ്' ഭര 
ണാധികാരികുഠംക്കാകട്ടെ ഭരണീയക്കാകട്ടെ അവകാശവും 
അധികാരവുമില്ല. തന്മൃലം അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ 
പാരന്മാരുടെ മാലി കാവകാശത്ങാം എപ്പോഴും സുരക്ഷിത 
മാണു്, അവിടെ സാമുദായികനീതിയും എപ്പോഴും അഭംഗ 

മായി. പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നും അക്കാരണത്താലാണ്” ആ 
ധുനികലോകത്തില് പുല്ലായിടത്തും ഭരണവൃയ വസ്ഥകളുള്ള 
ജനകീയരാഷ്ട്രങഠം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു”. 

ലിലരാജ്യങ്ങളില് ഭരണഘടനാവ്യവസ്ഥകറഠം എല്ലാം 
മുന്കൂട്ടി എഴുതി തയാര് ചെയ്തിരിക്കുംം അവയില് ഭരണ 

യന്തത്തിനെറ വിവിധവിഭാഗങ്ങളുടെ ഘട്ടനയേയും ക 
ത്യ്ൃ്ൃത്ങഒ ളെയും, അവതമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും, വിശദ 

മായും സ് പഷ്ടമറായും, വിവരിക്കുകയും പതിവാണു'ം ആ 
ക്ഴ്കിലും ഭരണഘടയെപ്പുററി എന്തെങ്കിലും സംശയമു 
ണ്ടായാല്, അവയെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതിനു' ആ പ്രമാ 
ണം പരിദശാധിച്ചാല് മതിയാകുന്നതാണ്. അങ്ങനെയു 
ള്ള ലിഖിത ഭരണഘടനാപ്രമാണങ്ങറം, യൂ, എസ്. ഏം 
യിലും ഫ്റാന്സിലും സ്വിററസര്ലണ്ടിലും ഇന്ഡ്യ 
യിലും നമുക്കു കാണാവുന്നതാണു്”. അവയുടെ വ്യാ 
ഖ്യാനം സംബന്ധിച്ചു” സംശയമുണ്ടായാല് അതിനു 
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ളള പരിഹാരമാറ്റുങ്ങളും അവയില് വിവരിചിരിക്കുംം 

ഇതു പൌരന്മാക്കും ഭരണകത്താക്കഠാക്കും വലിയ ഒരനുഗ്ര 

ഫമാണാ, പക്ഷേ ആധുനികകാലങ്ങളില് സ്ഥാപിക്കല്പെ 

ട്ടിട്ടുള്ള ജനകീയരാഷ'ട്രങ്ങഠാക്കു മാത്രമേ ഇതു” സാദ്ധൃമാ 

യിത്തിനിട്ട ള്ള. 
എന്നാല് അനേകശതവര്ഷങ്ങളിലെ ചരിത്രപരി 

ണാമംമൃലം രൂപമെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രാചീന ജനക്ീയരാഷ് ര 

ആളില് അലിഖിതമെങ്കിലും സാമന്യം സുനിശ്ചിതമായ 

ഭരണവ്യ വസ്ഥകഠം നടപ്പിലിരിക്കുന്നു. ഗ്രേറവബ്ബിടന് 

അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രാചീനരാഷ'ട്രമത്രെം അവിടെ നി 

ലവീലിരിക്കുന്ന ഭരണഘടനാവൃവസ്ഥകഠം പല നൂററാ 
ണ്ടുകളിലായി ജനങത്ങറം നേടിയിട്ടുള്ള പൌരാവകാശങ്ങള 

ത്രെ. ഒററപ്രമാണത്തി൯ നമുക്കു” അവയെ വായിക്കു വാ൯ 

സാധിക്കുകയില്ലം പ്രാചീനനടപടികളിലും പാരമ്പരൃങ്ങ 

ളിലും കോടതി തീരുമാനങ്ങളിലുമാണ്' അവയെ നാം കാ 
ണഞന്നതു. ചില പ്രതയേകതീയതികളില് എഴുതി തയാര് 

ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രമാണദരേഖകളില് നാം. അവ 
യെ കണ്ടു എനു വരികയില്ലം എന്നാല് ബ്രിട്ടീഷുഭരണവു, 

വസ്ഥകളെല്ലാം കേവലം അലിഖിതമാണെന്നു പനയുവാ 

നും നിവൃത്തിയില്ല. ബരിട്ടീഷുപാ൪ല്യമെ൯റില് പാസ്ക്സാ 
ക്കപ്പെട്ടിട്ടളള പല ഭരണവുവസ്ഥകറം ലിഖിതരൂപ 

ത്തില് ഇന്നും നമുക്കു കാണുവാന് സാധിക്കുംം 1216മാ 
ണ്ടില് ബ്രിട്ടീഷു പൌരപ്രമാണികറം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജോണ് 

എന്ന രാജാവില്നിന്നും സമ്പാദിച്ിട്ടള്ള (496അമ 
(62) മോഗ൦നാ കാര്ട്ടാ? എന്ന പ്രമാണം ഇന്നും ലിഖി 
തരൂപത്തില് നമുക്കു കാണുവാന് കഴിയും. ബ്രിട്ടീഷുപര 
രസ്വാതന്ത്രത്തിന്െറ അടിസ്ഥാനശില ഇതത്രേം ഈ 
പൌരാവകാശപ്രമാണത്തിരെറ വികസനവും സ്ഥിരീകര 
ണവുമാണു*”, പിന്നീട്ട” ബ്രിട്ടീഷുപാര്ല്യമെന്൯റില് പാ 
സ്സാക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ള 111] പ ഇടം, ൧൦൮ ടിന 
എന്നീ പ്രമാണങ്ങളും വിവിധ പാര്൪ല്യമെന്൯൨. പരിഷ്ക്ക 
രണനിയമങ്ങളം. 

അലിഖിതദരണഘടനകറഠാക്കു പ്രതൃക്ഷത്തില് ചില 
ഗുണങ്ങളുണ്ടു”. അതിരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു, അവയെ 
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കാലാനുക്രലമായി പരിഷ് കു.രിക്കാമെന്നുള്ളതാണു”ം അ: 

ന്യഥാ പറയുന്നപക്ഷം, അവ സാമാന്യം അയവുള്ളതും 

(1ിലാ1ല സ്ഥിതി ഭേദക്ഷമവുമാണ”. ഭരണഘടന എഴു 

തല്ലെടടന്ന കാലങ്ങളിലെ സ്ഥിതിഗതികറഠം കാലാന്തര 
ത്തില് മാറിപ്പ്യോയേക്കാനിടയ മ്ളതാണല്ലോ, ഭാവിയെപ്പ 
റരി ദിരഘദര്ശനം ചെയ്തുകെഃണ്ടു ഭരണഫടനകഠം തയാ 
റൃക്കുക പലപ്പോഴും സാഭ്ധ്യമല്ലത്തതുകൊണ്ടു, സ്ഥിതി 
ദഭേദക്ഷമമായ ഭരണവ്യ വസ്ഥക ക്ക്” ഇങ്ങനെ ഒരു മെല്ല 
മുള്ളതായി പരിഗണിക്കാം. 

ലിഖിതദരണഘടനകറഠാക്കുള്ള മെഖ്വം വേറൊണ്നാ 

ണം അതായതു അവ ആക്കം സ്പഷ്ടമായി മന 
ിലാക്കത്തക്കവിധത്തില് അത്ര സുനിശ്ചിതവും വിശ 

ദവും അയവില്ലാത്തതും (11) ആണു. പൌരന്മാരുടെ 
അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനും, സാമുദായിക നീതിനിവ്വഹ 
ണത്തിനും, ഭരണയന്തുത്തിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ അ 
ധികാരാതിത്തി നില്ല്റൂയത്തിനും, ആധാരമായ ഒരു പ്രമാ 
ണമാണല്ലോ ഭരണഘടന. അതിനു വേണ്ടത്ര സ്പഷ്ടത 
യും ക്ങഘ്ലിയുമില്ലെങകകില് പൌരരാവകാശങ്ങഠംക്കു തന്നെ 
ഉദ്രതയില്ല. ആകയാലത്രേ ആധുനികകാലത്തു”, രൂപ 
വല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടള്ള രാഷ ്ര്ങളിദെല്ലറം, വിദശ്ധാന്മാ' 

രായ റയ മലര ആ ഭരണഘടനകറം അവധാ 
നപുവ്വം എഴുതിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതു. അങ്ങനെയുള്ള ലി 
ഖിതഭരണ വൃയവസ്ഥകളാണു” ആധുനികലോകത്തില് താ 

രതമോ്യേന വിലമതിക്കപ്പെട്ടവരുന്നതു”. 

പക്ഷേ, തികച്ചും അലിഖിതമായ ഭരണഘടനകളി 
ലാാത്തതുപോലെതന്നെ, മുഴുവന് ലിഖിതമായ ഭരണഘട 
നകളും ഇന്നില്ലത്രെ. അമേരിക്കന് ഐകുനാടടകളില് 
നിലവിലിരിക്കുന്ന ലിഖിതഭരണഘടനാ വൃവസ്ഥകഠക്കു 
പോലും കാലാന്തരത്തില് പല വൃതിയാനങ്ങളുണ്ടായിട്ട 

ക്ളുതാണു”. അമേരിക്കന് സുപ്രിംകോടതിയിലെ വിധി 
കറാമൂലവും, അവിടുത്തേ കീഴ“നടപടികറഠം മൂലവുമാണ്”, 
ഈ വൃതിയാനങ്ങളില് ചിലതു” നടപ്പിലായിട്ടുള്ളതു”. 

വേറെ ചിലവ ഭരണഘടന വൃത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള 
്, 



ള് 
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പ്രത്യേക വൃ വസ്ഥകളരുസരിച്ചു' പിന്നീട വരുത്തപ്പെട്ടി 

ടള്ളവയുമ ത്രേ. പ 

അയവില്ലാത്തതും ലിഖിതവുമായ ഭരണഘടനാവൃയവ 
സ്ഥകളാണു” പൌരാവകാശ സംരക്ഷണത്തിനും സാമൂഹ്യ 
'നിതിപരിപാലനത്തിനും ക്രടുതല് അനുയോജ്യമെന്നാ 
ഞ് ഇനാത്തെ പണ്ഡിതമതം. പക്ഷേ അവയില് കാലാ 

നശ്രലമ്ധയ വൃത്യാസങ്ങറം വരുത്തുനാതിനുവേണ്ടെ പ്രതേ 
ക വ്യവസ്ഥകഠാക്രടി മു൯മ്രൂട്ടി ചെയ്യിരിക്കേണ്ടതാണ് ം 
അതുപോലെ ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കു 
ന്നതിനുവേണ്ടി യു, എസ്. ഏ. യിലെ സുപ്രീം കോടതിയു 

ട്രെ മാതൃകയില് ഒരു ഭരണഘടനാ കോടതിയും ആവശ്യ 
മത്തെ. 

ഇന്ഡ്യാ റിപ്പബ്”ഭിക്കിന്െറ ഭരണഘടന മേല് വീ 
വരിച്വപ്പകാരത്തിലുള്ള ലിഖിതവും അയവില്ലാത്തതുമായ 
ഒരു ഭരണബവുയ വസ്ഥപ്രമാണമത്രെ. അനേകം സൂനപക്ഷ 
താല്ലയ്യങ്ങളുള്ള ഒരു ജനകീയരാജ്യ മാണല്ലോ ഇന്ഡ്യാ. ആ 
കയാല് സുനിശ്ചിതവും ക്ലിപ്പുവുമായ വ്യവസ്ഥകളെ ഉറം 
ക്കൊള്ളന്ന ഒരു ഭരണഘടനാപ്രമാണം ഇ൯ഡൃയ്ക്ക്' അത്യാ 
വശ്യമത്രെ. എന്നാല് ഈ പ്രമാണത്തില് തന്നെ ഈ ഭ്ര 
ണഘടനയെ വൃത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാഗ്ലങ്ങളും 

 വിധിച്ചുകാണുന്നുണ്ടും അതായതു” കേന്ദ്രനിയമസഭയി 
ലെ മൊത്തം അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷവും, ഹാജരുള്ള അം 
ഗങ്ങളുടെ മൂന്നില് രണ്ടംശത്തില് കുറയാത്ത ഭാഗവും, അ 
ഭിപ്രായപ്പെട്ട പാസ്സാക്കുന്ന ഭേദഗതികഠംക്കു” പ്രസിഡ 
ണ്ടിനന്െറ സമ്മതം സിദ്ധിക്കുന്നപക്ഷം അവ അംഗീകരി 
ക്൭പ്പെഴ്മെന്നാണ് വ്യവസ്ഥം എന്നാല് പ്രാദ്ദേശിക ഭര 
ണത്തെ പ്രത്യേകം സ്പര്ശിക്കുന്ന വേറെ ചില ഭേദഗതി 
കറാക്കു” ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ നിയമസഭകളടെ ഭൂരിപക്ഷ 
സമ്മതവും ക്രടി ആവശ്യമാണെന്നു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യപ്പെ 
ട്ടിട്ടണ്ടും, 
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അദ്യായം 4. 

ജനകീയരാഷ ടങ്ങളുംരാഷ ടീയകക്ഷികളം. 
ജനകീയ രാഷ് ട്രങ്ങളി ലെല്ലാം ന്നോ അതിലധിക 

മോ രാഷ് ട്രീയകക്ഷികളുണ്ടായിരിക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടിലാണെ 
ക്കില് യാഥാസ്ഥിതികര്, ഉല്ലതിദ്്യക്കറഠാ, തൊഴിലാളികഠം . 
എന്നിങ്ങനെ പ്രധാനമായി മൂന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളു 
ണ്ടും, ഈ മൂന്നു കക്ഷികളട്ടെയും ലക്ഷ്യം ദേശീയപുരോഗ 
തിതന്നെയാണു”. ആ ലക്ഷ്യപ്പാഫ്യിക്കു വേണ്ടി അവര് അ 
നുവത്തിക്കുന്ന നയങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളും വീ 
ഭിന്നമാണെന്നു മാത്രമേ വൃത്യാസമുള്ള. യാഥാസ്ഥിതി 
കന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഇപ്പ്പോറം നിലവിലിരിക്കുന്ന സ 
മുദായ വ്യവസ്ഥിതിയില് ഗണ്യമായ പല നല്ലവശങ്ങളു 
ണ്ടെന്നം അവയെ പുലത്തിക്കൊണ്ടു പോകുകയാണു” രാ 
ജ്യ ദക്ഷമത്തിനൂ പ്രയോജനകരമെന്നും ആണു്”. ഉല്ലതിഷ്കു 

ക്കളുടെ അഭിപായഗതിയാകട്ടെ ക്രടുതല് പുരോഗമനപ 

രമായ പരിഷ ക്കാരങ്ങറം രാജ്യത്തില് നടപ്പിലാക്കണ 
മെന്നാണ്. എന്നാല് തൊഴിലാളി (ലേബ൪) കക്ഷിയു 
ടെ അഭിമതം (൭ഠല]1ട01ഠ) സ്ഥിതിസമത്വപരമായ വ്യ 

തിയാനങ്ങറം രാജൃത്തില് വരുത്തണമെന്നാണു*ം 

ഈ മുന്ന രാഷ് ട്രീയകക്ഷികഠാക്കും ശക്തിയേറിയ 

സംഘേടനകറം, ഇംഗ്രണ്ടിനെറ തലസ്ഥാനമായ ലണ്ട൯ 

പട്ടണത്തിലും വിവിധ നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലും ഉ 
ണ്ടു”, അവക്കു ലണ്ടനിലുള്ള കേന്ദ്രകാര്യാലയത്തില്, സ്ഥി 
രമായ ശമ്പളംപേഠററി ജോലിചെയ്യുന്ന ഉല്യോഗ സ്ഥന്മാരു 
ഒടു”. അവര് പ്രാദേശിക കമ്മററികളുമഠായി എലപ്ല്ോഴും 

സമ്പക്ഠം പാലിക്കുകയും ജനങ്ങളുദെ ഇടയില് രാഷ്ട്രീയ 
പ്രചരണവേല നടത്തുകയും, കക്ഷിഫണ്ടി ലേക്ക്” ധനശേ 

ഖരം നടത്തുകയും ചെയ്യന്നു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു 

സമിപിക്കുമ്പോറം കേന്ദ്രകാര്യാലയത്തിലെ ഉപദേശൃമനു 
സരിച്ചു” പ്രാദേശിക നിയോജകസമിതികറം, സ്ഥാനാ 
ത്ഥികളെ നിവത്തുകയും അവരുടെ വിജയത്തിനുവേണ്ടി 
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സകല കുഴിവുകളും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നും പാര്ല്യ 

മെ൯റിനുള്ളിലും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികഠംക്കു കാ 
രൃക്ഷമമായ സംഘടനയുണ്ട്. സഭ ൮ 1ല് ഏതെങ്കിലും പ്പ 

മേയങ്ങറം വോട്ടിനിടേണ്ട ആവശ്യം നേരിടുമ്പോഠം ത 

ങ്ങളുടെ കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെയെല്ലാം വിവരം 

അറിയി വിളിച്ചുക്രട്ടന്ന തിനു വേണ്ടി ഓരോ കക്ഷി 
യില് നിന്നും *വിപ്പു്” (സിഇ) എന്നു പേരുള്ള ഉദ്യോഗ 
സ്ഥന്മാരെ നിയമിച്വിട്ടുണ്ടു. 

ഇങ്ങനെ നിശ്ചിത രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളോടുടക്ര 
ടി പ്രവത്തനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി, സ്വമേധയാ സം 

ഘടിച്യിട്ടള്ള സമൂഹങ്ങളെയാണാ” രാഷ് ട്രീയകക്ഷികറം 
എന്നു വിളിച്ചു വരുന്നതു”. ഇങ്ങനെ രൂപവല്ക്കരിക്കപ്പെ 
ടന രാഷട്രീയ കക്ഷികളിലെ അംഗങ്ങറം തമ്മില് തിക 

ച്ചും അഭേദ്യമായ അനുഭാവബന്ധവും മൈത്രിയും ഉത്ഭവി 

ക്കുക പതിവാണ്ട്, 
കക്ഷി പ്രവത്തനങ്ങറംമൂലം ജനകീയ രാഷ്ട്രങ്ങളി 

ലെ പൌാരസഞ്ചയത്തിനു നാനാമുഖമായ രാഷ് ട്രീയാഭിവവ 
ഭി ഉളവാകുന്നുണ്ടു. അവയില് ചിലവയേ താഴെ വിവ 
രിക്കുന്നു. 

1) കക്ഷി പ്രവത്തനം മൃ ലം പൌരന്മാര്ക്കു രാഷ്ട്രീയ 
. ശിക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന. ജനകീയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വിജയ 
കരമായ പ്രവത്തനം, പൌരന്മാരുടെ രാഷട്രീയ ശിക്ഷണ 
ത്തെ ആശരയില്ലാണിരിക്കുന്നതു”. പരരന്മാര തങ്ങളുടെ 
വോട്ടുകഠംമൃലം യോഗ്യന്മാരായ സ്ഥാനാത്ഥികളെ തിരി 
ഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കില് അവക്കു തനെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങ 
ളില് നല്ല ശിക്ഷണം സിദ്ധിച്ചിരിക്കണമല്ലോ. ഈവിധ 
ശിക്ഷണം പൌരന്മാക്് സിദ്ധിക്കുന്നതിരശ, രാഷ്ട്രീയ ക 
ക്ഷികളുടെ പ്രചരണജോലി .വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന. 
തിരി ഞ്ഞെട്ടപ്പുമത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മു൯പില് വി 
വിധ കക്ഷികളുടെ വകയായി നടക്കുന ലഫഘുലേഖാവി 
തരണവും പ്രസംഗപരമ്പരകളും പത്രപ്രസ്താവനകളും റേ 
ഡിയോ പ്രഭാഷണങ്ങളുംമൃലം എത്ര അലസനായ പരരനു 
പോലും സാമാന്യമായ രാഷ്ട്രീയ ശിക്ഷണം ലഭിക്കാ 
തെ ഇരിക്കുകയില്ല. പ പ 
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൭) രാഷട്രീയ കക്ഷികാം നിവ്ൃഹിക്കുന്ന മറെറാരു 
ജോലി, ഒരു രാജ്യത്തിലെ പൌരന്മാരുടെ മൊത്തത്തിലു 
മള അഭിപ്രായം (൫൨൦൦൮) സി) അതു നിണ്ണുയിക്കുന്നു 
എന്ന ള്ള മാണ്, ജനകിയ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പരമോദ്ദേശ്യം 
പൊതുജനാഭിലാഷം കകമ്ടദ്ടുപിടിക്കുകംയാണു”ം കക്ഷിമ 
ത്സരംമൃലമുള്ള തിരിഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്നതുമൃ ലമാണു“പൊ 
തുജനാഭിലാഷമെന്താണെന്ന നിഴ്ണ്ൂയിക്കുവാന് നമുക്കു 
സാധിക്കുന്നതു”. ഇപ്രകാരമുള്ള മത്സരങ്ങളില്ലായിരുന്നു 
എങ്കില് പരരന്മാക്ക വോട്ട ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രേരണപ്പോ 
ലും ഉണ്ടാകുന്നതല്ലം 

8) രാഷ് ട്രീയകക്ഷിസംഘടനമൃലമാണു” നിീയമസ 
ദാംഗങ്ങളുടെ സഭാപ്രവത്തനം തന്നെയും കാര്യക്ഷമമായി 
നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു”. അവ രാജ്യവ്യാപകമായ 
പച്പൊതുജനാഭിപ്പായത്തെ രൂപവർക്കരിക്കുകയും, ഏകീക 

രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ അച്ചടക്ക 
നടപടി അനുസരിച്ചു, ഒരേ കക്ഷിയിലെ അംഗങ്ങളെ 
ല്ലാം ഒരേ അഭിപ്പായം പിന്താങ്ങുവാ൯ ബാഭ്ധ്യസ്ഥരാക്കു 
കയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കക്ഷി ശിക്ഷണം ഇല്ലായി 
രുന്നു എങ്കില് ഇന്നത്തേ ജനപ്രതിനിധിസഭകളുടെ പ്ര 
വത്തനം ക്രമരഹിതമായി പോകുമായിരുന്നു എന്നാ 
ണ് പ്രഫസര് ലീകോക്കു” എന്ന മഹാന് അഭിപ്പായപ്പെ മി ു 

4) രാഷ്ട്രീയ കുക്ഷികഠം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള വേ 
റൊരു പ്രയോജനം, നിഭ്ഥനന്മാരും എന്നാല് രാഷ്ട്രിയ 

പരിശീലനമു ള്ള വരുമായ ആളുകാക്കുക്രടി, രാഷ്ട്രീയ 

പ്രവത്തനത്ങറം ക്കവസരം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണു. രാ 

ഷ ട്രീയ തിരി ഞ്ഞെടുപ്പുകഠം പലപ്പോഴും വളരെ വ്യയ 
ഹേതുകമാകയാല്, നിര്ദ്ധനന്മാരായ സ്ഥാനാത്ഥികറം 
ക്കും, സ്വന്തമായി പണം ചെലവുചെയ്ത നിയമസഭയില് 

എത്തി രാഷട്രീയ സേവനം അനുഷ്ടിക്കുവാ൯ സാദ്ധ്യമല്ല 
തെ വരുന്നു. അത്ഭനെയുള്ള വക്ക, അവരടങ്ങിയ രാഷ”ഴി 

യ കക്ഷിയുടെ ഫണ്ടില്നിന്ന ധനസഹായം ലഭിക്കു 

വാ൯ സാധിക്കു മെന്നുള്ളതു” ഒരനുഗ്രഹമല്ലയോ? 
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രാഷ'ട്രീയകക്ഷികറാമൂലം ജനകിയ രാഷ്ട്രത്മറംക്കു 

മേല്പറഞ്ഞ ഗുണവിശേഷങ്ങറഠം സിദ്ധിക്കുന്നു ണ്ടെന്ദവ 
രികിലും അവയ്ക്ര പില ദോഷവശങ്ങളും സാധാരണ ആ 

രോപിക്കപ്പെടാറണ്ട് . അവയിലൊന്നു കക്ഷിമാത്സരൃം 

_ മൂലം നിയമസഭാമന്ദിരങ്ങറം വെവം രാഷ്ട്രീയ പോക്കു 
ഉത്ങളായി തീരുമെന്നുള്ളതാണ”ം തവ്മൃലം രാജ്യനന്മരയ 
ക്കാഠം ക്രടടുതലായി ചില സാമാജികന്മാ൪ അഭിലഷിക്കു 

_ ന്നതു” വൃക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങളാണെന്ന വരാം, രണ്ടാമ 
തായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ദൂഷ്യം, ഓരോ കക്ഷിയും 

 പ്പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രശംസ ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി രാജ്യ 
ക്ഷേമകരമല്ലാത്ത ഓരോ വാഗദാനങ്ങറം ചെയ്യുകയും, അ 

വയെ പുത്തിയാക്കുന്നതിരവേണ്ടി പചൊതുമുതലിനെ 
ദുവ്വിനിയോഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണു". 
ഓരോ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും നേതാക്കന്മാര് കൊട്ട 
ക്കുന്ന നി൪ദ്ദേശമനുസരിച്ചു"അതിലെ അംഗങ്ങറം പ്രവ 
ത്തിക്കണം എന്നുള്ളതു” ഒരെ നിര്ബന്ധ നടപടിയാക 
യാല്. നിയമ സഭാംഗങ്ങളുടെ പ്രവത്തന സ്വാതന്ത്രം പല 
പ്പോഴും നഷിഭ വിച്ചു പോകുന്നു എന്നള്ള താണു” വേറൊ 
രു ദോഷാരോപണം. തന്മൃലം ഒരു രാഷട്രീയ കക്ഷിയു 
ടെ താല്ലയ്യങ്ങറംക്കു വേണ്ടി അതിലെ അംഗങ്ങറഠം തങ്ങളു 
ടെഅന്തദകരണത്തെയും രാജ്യനവന്മയേയുംക്രടി ചിലല്പ്യോഠം 
ബലികഴിക്കേണ്ടതായി വന്നുക്രടും പോലും! വേറൊരു ഗു 
രുതരമായ ആരോപണം രാഷ് ട്രിയകക്ഷികഠം തങ്ങളുടെ 
കക്ഷിയില് പെട്ട ധനികന്മാരുടെ സംദാവനകറം വാങ്ങുന്നു 
തുകൊണ്ട്” അവ൪ പലപ്പോഴും ധനവാന്മാരോടു കടപ്പാടട 
ള്ള വരായി തീരുഷയും, തന്മൃലം രാജ്യത്തില് അഴിമതി 
കറം സംഭവിക്കാനിടയാകുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള താണു, 
മേല്പറഞ്ഞ ദോഷാരോപണങത്ങളില് അല്ലസ്വല്ല വാസ്ത്രവ 
്ങളൂണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ അവയെ അതിവള്്ു 
നം ചെയ്തിരിക്കുകയാ ണെന്നാണു പലരുടേയും അഭി 
പ്പരായാം 

രഷ'ട്രിയകക്ഷികളുടെ പ്രവത്തനം ജനകീയരാ 
ഷ് ട്രങ്ങറംക്കു ദോഷഹേതുകമാണെന്നുള്ള ഭാവം ഒട്ടംത 
നെ അനുവദനീയമല്ലം എന്തെന്നാല് മനുഷ്യര് ഭിന്നരു 



0) 

ചികളായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം, വിഭിന്നമായ അ 
ഭിപ്പായഗതികറം ഉത്ഭവിക്കുക സഹജമാണു. അങ്ങനെയു 
ള്ളൂ വിഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളെ യെല്ലാം അടിച്ചമത്തി ഭരണം 
നടത്തിയിട്ടുള്ള രാഷീട്രങ്ങളായിരുന്നു, നാസിജെമ്മനി 
യും ഫാസിസ്റ്റ്" ഇററലിയും, കമ്മ്യൂണിസ്ക്റ്റഷ്യയിലെ 
സ്ഥിതി ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഏകകക്ഷിരാ 
ഷ്ട്രങ്ങഠം അങ്ങനെ ഏകാധിപതൃരാഷാട്രങ്ങളായി രൂപാ 
ന്തരപ്പെടുകയും, അഴിമതിയുടെ നഗാരംഗമായി തീരുകയും 
ചെയ്യുകയാണു” പതിവു. 

നമ്മുടെ മാതൃഭൂമിയായ ഇ൯ഡ്യായൂണിയനില് സ്ഥി 
രമായ രാഷ്ട്രിയകക്ഷികറം ഇതുവരെ രൂപമെടുത്തിട്ടി 
ലല. 1917. മാണ്ടുവരെ ഇ൯ഡ്യയില് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 
രാഷട്രീയ സംഘടന മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അതു” 
ഇന്ഡ്യ൯ നാഷനല് കോണ്ഗ്രസ്സുമായിരുന്നു. വിവിധാഭി 
പ്രായക്കാരായ ഇ൯ഡ്യന൯ പഠരന്മാരെല്ലാം അന്നുവരെ ല 
ക്ഷ്യംവച്വിരുന്നതു” വിദേശീയഭരണത്തില്നിന്നും മാതൂഭര 
മിയെ മോചനംപ്പാപിപ്പിക്കണമെന്നു മാത്രമായിരുന്നും 
മു ഹാത്മാഗാസ്ധി, പണ്ഡിറ൪് നെഹൃ, സര്ദാ൪പട്ടേല് തു 
ടങ്ങിയ മഹാന്മാരെല്ലാം ഈ സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങ 
ളറയിരുന്നു. സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ അടിസ്ഥാ 
നത്തിന്മേലുള്ള രാഷ്ട്രീയകക്ഷി രൂപവല്ക്കരണം ഇനി 
യും ഇ൯ഡ്യയില് സഫലമായിട്ടില്ല. കമ്മ്യണിസ്ക്കക ക്ഷി, 

റാഡിക്കല് ഡിലൃമാക്രാററിക്കുകക്ഷി, ഹിന്ദു, മഹാസഭാക 
ക്ഷി എന്നി കക്ഷികഠം ഇന്ഡ്യയില് ഇപ്പ്പോഴുണ്ടെ കിലും 

അവ്യ, പറയത്തക്ക രാഷ്ട്രിയപ്രാബല്യ മൊന്നും ഇനി 
യ്യും സിഭ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആകയാല് ഇന്ഡ്യാ ഇന്നും 

ഒരു ഏകകക്ഷിരാഷ് ട്രമായിട്ടാണ? കഴിഞ്ഞുക്രടുന്നതെ 
ന്൯ പറയണം, 

കക്ഷിമത്സരംമൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഷ്യങ്ങളെ താഴെക്കാ 

ണന്നവിധത്തില് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണു"ം 
1. രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ വിശാലതത്വങ്അ 

ളെ ആസ്പദമാക്കി വേണം കക്ഷികറഠം രൂപവല്ക്കരിക്കേ 
ണ്ടതു”. അല്ലാതെ ഇടുങ്ങിയ വഗ്ലീയ അടിസ്ഥാനത്തിന്മേ 
ല് അവയെ രൂപവർല്ക്കരിക്കരുതു*. 



പ) വീവിധകക്ഷികറഠം തമ്മില് മാലികവിഷയങ്ങ, 

ളില് പരസ്റുരധാരണയുണ്ടായിരിക്കു കയും, അവ ത, 

മ്മില് സമഭാവനയും സൌഹാര്ദ്ബുഭ്ധിയും പരിപാലിക്കു. 

ു വേണം, £ 7 

3) കക്ഷിഭനതാക്കറ്മാ൪ നല്ല അറിവും ലോകപരിച, 

യവും ഉള്ള വരും സ്വന്ത ലാഭത്തേക്കാറം ക്രൂടടതത റു, 

ന്മയെ അടഭിലഷിക്കുന്ന വരും ത്തയിരിക്കണംം ക 

4) വിവിധകക്ഷികളിലെ അംഗങ്ങറം തങ്ങളുടെ വ്യ. 

 ക്തിസ്വാതന്ത്യത്തെ ബലികഴിക്കാത്തവരും, എന്നാല് ത, 
' ങ്ങളുടെ കക്ഷിയുടെനേരെ വിശ്വസ്ത്രതയു ള്ള വരും ആയിരി , 

ക്കണംം 
_ 9) പൌരന്മാര് സംസ് ക്കാരസമ്പന്നരും പൊതുക്കാര്യ, 

പ്രസക്തരും തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളുടെ പ്രവത്തനങ്ങളെെ, 

ശ്രദ്ധിച്ചു നിയത്തരീക്കു വാ൯ പ്രാപ്ഠിയു ള്ള വരും ആയിരിക്ക. 

ണംം 
6) അഴിമതിയും കൈക്കൂലിയും തടയുന്നതിനുവേ 

ണ്ടനിഷക്കരഷയായ നിയമത്ങറം നാട്ടില് നടപ്പിലായി, 
രിക്കണം, 

1) ഉന്നതാദശങ്ങളാല് നയിക്കപ്പെട്ടവരും , നി. 
ഷപക്ഷബുദ്ധികളും ആയ മഹാശയന്മാരുടെ നിര്ദ്ദേശ 
ങ്ങറം കക്ഷി ഭേദമില്ലാതെ സകലരും ബഹുമാനിക്കുകയും 
൫വണംം 

അദ്ധ്യായം ടട 

ഇന്റപ്രതിനിയിസഭകര. 

1. തി൪ ഞ്ഞെടപ്പ. 
ലം വു 

ഒരു ജനകീയരാഷ'ട്രത്തില് പൊതുജനാഭിപ്രായം പ്പ. 
കാശിക്കുന്നതു” ജനപ്രതിനിധിസഭകറഠം മൂലമാണു, രാ: 

ി ലൂ ഷ ട്ര്ങറം ചെവതായ രുന്നു കാലത്തു”, സകല പ്പെറുരന്മാ 



ളമ 

ക്ജം അവരവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ നേരിട്ട പ്രകടിപ്പിക്കു 
നനതിനുള്ള സരകരൃങ്ങലുണ്ടായിരുന്ന. അങ്ങനെയുള്ള 
ചെ൨നഗരരാഷ്ട്രങ്ങളായിരുന്നു പ്രാചീനകാലങ്ങളില്ഗ്രീ 
സിലും റോമിലും ഇ൯ഡ്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്നതും എ 
ന്നാല് രാഷ്ട്രങ്ങഠം വിസ്തൃതമായി തീന്നതോടടക്രടി 
പൌരന്മാര് തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ തിരിഞ്ഞെടുത്തു, 
അവര്മൃ ലം തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങറം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട 
ആവശ്യം നേരിട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള തിരിഞ്ഞെടു പ്പുകറം ന 
ടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ഓരോ രാജ്യത്തേയും ഇല്പ്പോഠറം പ 
ല നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ 
നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളെയും പല വാര്ഡ്യകളായും തിരി 
ച്ിട്ടണ്ട്. ഓരോ വാര്ഡിലും പൌരന്മാര നിശ്ചിതതീയ 
തിയിൽ ഹാജരായി തഞ്ങറാക്കു താല്പര്യ മൂള്ള വൃക്തികഠം 
ക്ക്, വോട്ട്, അഥവാ സമ്മതി, കൊടുക്കുകയും ചെയ്തവരു 
ന്നും ഓരോ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലും ഭൂരിപക്ഷം വോട്ട 
ലഭിക്കുന സ്ഥാനാത്ഥിയായിരിക്കും ആ നിയോജകമണ്ഡ 
ലത്തിലെ ജനപ്രതിനിധി. ഇങ്ങനെ രാജ്യമാസകലമുള്ള 
നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളില്നിന്നും തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്ലെ $ 
ന്ന പ്രതിനിധികഠം ചേന്നാണ്' ആരാജൃത്തിലെ ജനപ്പ 
തിനിധിസഭ രൂപവല്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നതു”. 

ജനപ്രതിനിധിസഭയിലെ ഭ്രരിപക്ഷത്തിനെറ ഭരണ 

മാണ” ജനകീയഭരണം. ഈ ഭരണസസ്പദായത്തിരു ചില 
നൂനതകളുണ്ടെന്നള്ളതു് സ്റ്ൂഷ്ടമാണു”ം ഒരു രാജ്യത്തില് ഭ 
രണം നടത്തുന്നവര് ആ രാജ്യത്തിലെ സകല പൌരന്മാരുടെ 
യും അദിലാഷങ്ങളെയും അവകാശങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കേ 
ണ്ടതത്രെ. ഭ്ൂരിപക്ഷത്തിന്െറ ഭരണം നൂനപക്ഷതാല്ലര്യ 
ങ്ങളെ എത്രത്തോളം സംരക്ഷിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും 
ചെയ്യുമോ, അത്രകണ്ടു” രാജ്യത്തില് സമാധാനവും സത്ത 

പിയും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണു”. അക്കാരണ। 

വശാല് ചില ജനകീയരാഷ് ട്രങ്ങളില് നൂനുപക്ഷതാല്ല 

ത്യങ്ങളെ പ്രതിനിധികരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ചില പ്രതേ 

കവ്യ വസ്ഥകറഠം ചെയ്തിട്ടണ്ടു". ഉദാഹരണമായി ഇ൯ഡ്യ൯ 
ഭരണവൃ വസ്ഥയനുസരിച്ചു”, പട്ടിക ജാതിക്കാർ (അധ 
തവദ്ല്ക്കാരു ക്കു” ജനപ്രതിനിധിസഭകളില് ഏതാനും കാ 
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ലത്തേക്കു” ചിലസ്ഥാനങ്ങഠം സംവണംചെയകണുന്നു 
ണ്ടും, തതതിനുശേഷം അവര്ക്കും മറവ പൌരന്മാരെല്പോ 
ലെ ഉതക്ക൪ര്ഷം പ്രാപിക്കാമെന്നാണു" പ്രതീക്ഷ. ' 

ഒരു ജനകിയരാഷ്ട്രത്തില് ജനപ്രതിനിധികളെ തി 
രിടഞ്ഞടടക്കുന്നതിനുള്ള അവകഠ്ശം ഇല്ല്യോഠം പ്രായപു 
ത്തിയായ സകല പൌരന്മാക്ം, സ്റ്രീപുരുഷഭേദമോ, മത 
വശ്ശുദഭേദമോ, പരിഗണിക്കാതെ കൊടുത്തുവരുന്നും വി 
ദേശികറഠംക്കും, മാനസിക രോഗികറഠാക്കും, ക്രിമിനല്പു 
്ളികഠംക്കും, പ്രായപുത്തി ആകാത്തവകും, മറവം മാത്ര 
മേ സമ്മതിദാനാവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടിട്ടള്ള. സാ. 
മ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യസപരവുമായ ചില യോഗൃതകറഠം 
സമ്മതിദായകന്മാകുണ്ടധയിരിക്കണമെന്നു*, “ മു൯കാലങ്ങ 
ളില് വ്യ വസ്ഥയുമുണ്ടായിത:ന്൯. അങ്ങനെയുള്ള വക്മാത്രമേ 
വേണ്ടത്ര പൌരബോധവും ദേശഭക്തിയും ഉണ്ടാകുവാനി 
യുള്ള. എന്നായിരുന്ന അനാത്തെ സമല്പം. എന്നാല് സ 
കല പഠരനും തന്െറ പ്രതിനിധിയെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന 
തിര വേണ്ടിടത്തോളമു ള്ള അറിവും ദേശാഭിമറനവും ഉ 
ണ്ടെന്നാണു” ഇപ്പോഴത്തെ വയ്ക്. തിരിഞ്ഞെടുപ്പു നട 
ക്കുന്ന അവസരങ്ങളിര ഈ അവകാശത്തെ വേണ്ടവിധം 
പ്രയോഗിക്കുന്നതിരശര”, സകല പരരന്മാകും ചുമതലയുള്ള 
താണു'ം ഈ അവകാശത്തെ ദുവ്വിനിയോഗം ചെയ്യുന്നതു“ 
രാജ്യത്തോടുചെയ്യാവുനന വലിയ ഒരധമ്മമായിരിക്കുകയും 
ചെയ്യും. 

25 ഒരു മണ്ഡലമോ രണ്ട മണ്ഡലമോ$. 

അമേരിക്കാ, ങ്ദിട്ടന് മുതലായ ജനകിയരാജ്യങ്ങളി 
ലെ പ്രതിനിധിസഭകളിയ രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങറം ഉണ്ടു്, അ മേരിക്ക൯ ഐക്യ കാടടകളിലെ കോണ്ഗ്രസ്സു" എന്ന നി യമസമിതിയില് ററ മെംബറന്മാരുള്ള ഒരുപരിമണ്ഡല വും (സെനറവം) 3 9 മെമ്പറന്മാരുള്ള ഒരു അധോ മ സ്വോേലവും ഉണ്ടും സെനററിലെ അംഗങ്ങറം 6 വത്സരത്തേ ക്കും അദധാമണ്ഡലപ്രതിനിധികഠം ഉ വത്സരത്തിലേക്കും തിരി ഞ്ഞെടുക്കപ്പെടടനാവരാണ്. ബ്രിട്ടനിലാണെങ്കില് 



4) 
മു. 

5 കൊല്ലത്തേക്കു തിരിഞ്ഞെട്ടക്കപ്പെടുടന്ന 615 കോമണ് 
സ് സഭാംഗങ്ങളും, ത്അജീവനാന്തം സ്ഥാനംവഹിക്കുന്ന 
50 പ്രഭ സഭാംഗങ്ങളും ഉള്ളതാകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ദ്വി 
മണ്ഡല നിയമസമിതികഠംമൂലം വിപ്ലവകരമായ നിയമ 
നിമ്മാണം അവിടങ്ങളില് തടയപ്പെടുന്നു. എന്നുള്ളതു് ഒരു 
മെച്വമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടവരുന്നു. രണ്ടുമണ്ഡലങ്ങ 
ളിലും പാഡസ്സ്റാക്കപ്പെടുന്ന പ്രമേയങ്ങറം മാത്രമേ നട 
പ്പില്വരുത്താവു എന്ന നിയമംമൂലം  പൃരോഗമനപര 
മായ നിയമങ്ങളൊന്നും നടപ്പിലാക്കാതെ പോകുമെന്ന്” 
പൊതുവെ ഒരാക്ഷേപവും ഇല്ലാതില്ല. ഏതായറലും ഇന് 
ഡ്യ൯ റിപ്പബ്ഭിക്കിന്െറ ഭരണഘടനയില് ചില 
സം സ്ഥാനങ്ങളില് എകമണ്ഡലനിയമസമിതികളും, വേ 
റെ ചിലവയില് ദ്വിമണ്ഡലഭരണസമിതികളും നമുക്കു 
കാണാം. ഇ൯ഡ്യ൯ പാര്ലമെന്൨* എന്നു വിളിക്ക 
പ്പെടുന്ന കേന്ദ്രനിയമസമിതിയില് 850 അംഗങ്ങളുള്ള 
ഒരുപരിമണ്ഡലവും (ഠി! ല് ൭൧൧൭ 500 അംഗങ്ങളു 

ള്ള ഒരു അധോമണ്ഡലവും (1ഠധട൦ ൨ 1൦0൧1൦) ഉണ്ടു. 
ബീഹാ൪, ബോം9ബ, മദ്രാസ്, പഞ്ചാബ്”, യും പിം 
പാശ്ചാത്യബംഗാറം എന്നീ പ്രാദേശികസംസ്ഥാനങ്ങളില് 
ദ്വിമണ്ഡലനിയമസമിതികള ണ്ടെങ്കിലും ,മറ൨ സംസ്ഥാന 
ങ്ങളില് ഏകമണ്ഡലസമിതികറം മാത്രമേയുള്ളം ഇപ്രകാ 

രമുള്ള ഒരു വൃവഗ്ഥ ഇന്ഡ്യ൯ഭരണഘടനയില് ചെയ്തി 
രിക്കുന്നതു”, ദ്വിമണ്ഡലസമിതികറഠം അത്യാവശ്യമുള്ള 
സ്ഥലങ്ങളില്മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന തിനു വേണ്ടിയത്രെ. 

9, ഭരണക്രടതുപവല് ക്കരണ൦. 

ി ക് 

“ജുനങ്ങറാക്കു വേണ്ടി ജനങ്ങളാല് നടത്തപ്പെടുന്ന ജ 

നങ്ങളുടെ ഭരണം” എന്നാണല്ലോ ഏബ്ബഹാം ലിങക്കണ്എന്ന 

മഹാന് ജനകീയഭരണത്തെ നിവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നതു”. ഈ 

ആദ൪ശം പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയത്രെ, പൌര 

ന്മാര് തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു”, നിയമ 

സഭകളി ലേക്കയയ്യയന്നതു”* പക്ഷേ പലപ്പോഴും നിയമ 

സഭകറാം സാമാന്യം വിപുലമാണു”ം അഞ്ഞൃദറോ, അ൨൬ 



ണ് 

ചാ] 

 ററിപ്പുതിനഞ്ചോ, എഴുനൂററ൯പതോ അംഗങ്ങളുള്ള നീയ 
മസഭകറഠാക്കു” ആ നിലയില് ഭരണം ഏറെഠടുത്തു നടത്തു 
വാന് സാദ്ധ്യമല്ല. ആദ്യമായി ജനപ്രതിനിധികഠംക്കു” ഒ 
രു നേതാവുണ്ടാകണം, പിന്നിട്ട” ആ നേതാവിനു വീ 
ശ്വാസമുള്ള ഏതാനും സഹപ്രകത്തകരെ അദ്ദേഹം സ്വയം 
തിരഞ്ഞെട്ടക്കണം. ൭ തേതാവു പ്രധാനമന്ത്രിയും അയാള. 
ടെ സഹപ്രവത്മക൪ സഹമന്ത്രിമാരുമായി ഒരു മന്ത്രിസഭ 
രൂപവയക്കരിക്കുകയും, അവര് രാജ്യഭരണം നടത്തുകയുമാ 
ണ്”, ഗ്രേറ൨ബ്ബിട്ട൯ മുതലായ ജനകീിയരാഷട്രങ്ങളിലെ 
വഴക്കംം എന്നാല് അമേരിക്കയിലെ പതിവു”, ഭരണഘ 
ടനാരൂപവല്ക്കരണം, പ്രസിഡണ്ടിനു വിട്ടകൊടുടക്കുകയാ 
ണം അദ്ദേഹം തന്െറ സെക്രട്ടറിമാര മഖേനയാണു" 
വിവിധ ഭരണവകു പ്പുകളുടെ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോ 
കുന്നതും 

4. എതിര്കക്ഷികറം. 
ജനപ്രതിനിധിസഭകളിലെ ഭൂരിപക്ഷകക്ഷി, അവരു 

ടെ കായ്യപരിപാടി അനുസരിച്ചുള്ള പ്രമേയങ്ങഠാമു൯ക്രട്ി 
തയാര് ചെയ്ത്, നിയമസഭകളില് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഠം, 
അതിനെ ക്രലംകഷമായി വിമര്ശി ച്ചു, വേണ്ട വൃത്യാസ 
ങ്ങറം ചെയ്ത പാസ്സ്രാക്കേണ്ടതു” രാജ്യ ക്ഷേമത്തിനാവശ്യമാ 
ണു, ഇങ്ങനെ, സൃഷ്ടിപരമായ വിമ൪ര്ശനംമൂലം, ഭരണ 
കായ്ക്ങ്ങഠം ഭദ്രമാക്കേണ്ട ചുമതല, ജനപ്രതിനിധിസഭയി 
ലെ എതിര്കക്ഷി (0ാഠടലിഠല 1410) യ്ക്ള്ളതാണു്'. ഇ ങ്ങനെയുള്ള എതി൪കക്ഷികഠം ഇല്ലാതിരിക്കുന്പക്ഷം ജന കിയഭരണം, കേവലം സ്വഛാധികാരമായി തിരു വാനിട യുള്ളതത്രെ. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എതി൪കക്ഷിനേതാവിന ത്തു ണ്ടില് ശമ്പളമായി 5000 പച കൊടുത്തുവരുന്നുണ്ടു൦. അദ്ദേഹം അനുഷ്യിക്കുന്ന സേവനത്തെ പരിഗണി കൊ ണ്ടാണ് ഈ നടപടി സ്വികരിച്ചു വരുന്നതു. എനാല് 
എതിര് കക്ഷികഠം ഭരണമ്രടത്തെ സ്ഥാനത്തും, അസ്ഥാന 
തുതും എതിര്ക്കുന്നതു വിഹിതമല്ല. രാജ്യനന്മയെ മു൯നി൨ ത്തി ന്യൂനപക്ഷിയരും ഭൂരിപക്ഷീയരും തമ്മില് എപ്പോഴും സ്ഹാര്ദ്ദമായി സഹകരിക്കുനതിനു ലു തയാറായിരിക്കേണ്ടു 



ഉദ 

താണും നൃൂനപക്ഷീയരുടെ വ്മ൪നങ്ങളെ ബഹുമാന ന 
പൂവ്വം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിരം അവയെ ഓദാര്യപുവ്വം സ്വീകരി 
ക്കുന്നതിനുമുള്ള സന്മനോഭാവം, പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കുന്ന 
കക്ഷികഠം എല്പ്യോഴും പ്രദ൪ശിപ്പിക്കേണ്ടതാണു”. യുദ്ധം 
മുതലായ പൊതുവിപത്തുകളുണ്ടാകുന്ന അവസരത്തില് എ 
തി൪കക്ഷികളും ഭരണകക്ഷികളും തമ്മില് പരിപ്പണ്ണുസദമ ക 
കരണമാണ് പ്രദ൪ശിപ്പിക്കാറള്ളതു് 

അദ്ധ്യായം 6, 

മൃത്ര്സഭ. 4 

ഗ്രേവബബിടനിലെ മാതൃകയനുസരിച്ചുള്ള ജയക്ീയ 
ഭരണത്തില്, രാജാവിന്െറ കീഴില് രാജ്യഭരണം നടത്തി 
ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു”, ക്യാബിനറവ് അഥവാ മന്ത്രിസഭ 
യാണ്, മന്ത്രിസഭയുടെ തലവന് ,.പ്രധാനമന്ത്രിയത്തരെ. 
അദ്ദേഹമാണ് മന്ത്രിസഭയാകന്ന ആര്ച്ചുപണിയുടെ ആ 
ണിക്കല്ല*, (11൦ ധനം ബട്ല 1ട ൨൦ 19൦ വ് 
൨൦ പാന ൧൩) എന്നു സാധാരണ പഠറയപ്ലെടു 
ന്നും മന്ത്രിസഭയെ നയിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പ്ര 

ധാനമത്ത്രിയാണ”. പക്ഷെ സഹമത്ത്രിമാരുടെ ആത്മാത്ഥ 
സഫാകരണമില്ലെകകില് പ്രധാനമന്ത്രിക്കു” സ്വയം രാജ്യഭര 
ണത്തില് യാതൊരു സ്ഥാനവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലം 

ബ്രിട്ടനില് പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നതു” രാജാ 
വാണാ”. കോമണ്സ് സഭയില് ക്രട്ടതല് പ്രാബല്യമുള്ള 
കക്ഷിയുടെ നേതാവിനെ ആയിരിക്കണം, രാജാവു” പ്രധാ 

നമന്ത്രിയായി നിയമിക്കേണ്ടതെന്നു” നിര്ബന്ധമുണ്ടു”. 

പക്ഷെ ഒരു കക്ഷിയ്യയം പ്രതൃക്ഷ ഭൂരിപക്ഷ മില്ലാത്ത ചില 

സറ്ദര്ഭങ്ങളുണ്ടാ വാം. അത്ങനെ വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ 
ത൭൯റ ചിത്യം പ്രദയാഗിക്കുന്നതിന് രാജാവിനു” 

സ്വാതന്ത്ര്യ മുണ്ടു". അസാധാരണ സന്ദരഭങ്ങളിത ഇങ്ങനെ 



ന 

 യ്യുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം രാജാവിനു 'വിട്ടകൊടുക്കാത്തപക്ഷം 
 ഭരണത്തിനെറ പ്രശാന്തമായ തുട്വയ്കര ഹാനിവരുന്നതാ 

ണു, 1931ല് ജോര്ജ്ജ” പഞ്ചമ൯ രാജാവു” ഇപ്രകാര 

' മൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രയോഗിക്കു കയുണ്ടായി. അന്നത്തെ 
_ ലേബര് പാ൪ദ്ടി നേതാവായിരുന്ന മി. മക്ക്ഡൊനാല് 
ഡിനെനേതൃസ്ഥാനത്തുനിന്നം ആ കക്ഷി നിഷ് ക്കാസ 

_ നംചെയ്യ അവസരത്തിരു, ജോര്ജ്ജ് രാജാവു” തന്െറ 
_ ഓചിത്യവും സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ചു", അദ്ദേഹത്തെ 

ത്തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിസ്ഥാനത്തുറപ്പിച്ചു നി ത്തുകയും, 
 മറവ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ സഹകരണം അദ്ദേഹത്തി 

൩ സമ്പാദിച്ചുകൊടുക്കുകയും ച്ചെയ്ത. രാജാവിന്െറ കാ 
 പലോചിതമായ ഈ പ്രവൃത്തി രാജ്യവ്യാപകമായി അനു 
ര. മോദിക്കപ്പെടകയാണുണ്ടായതു”. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള 

രാജകീയ പ്രവത്തനങ്ങഠം അപുധ്യമായിട്ട മാത്രമേ സംഭ 
_ പിക്കാ൨ ള്ളം 
_ ്രിട്ടീഷ് മാതൃകയിലുള്ള മന്ത്രിസഭയ്ക്ക താഴെപ്പുറയു 
_ ണു ലക്ഷണങ്ങളണ്ടു. 

., 1) പാരല്യമെ൯റില് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള കക്ഷിയില്നി 
 ന്നുമാണു” സാധാരണ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളെ തിരിഞ്ഞെട്ട 

ക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു” വിയമനിമ്മാണവിഭാ 
ഗവും ഭരണക്രടവും തമ്മില് എലപ്പ്പോഴും സൌഹാര്ദ്ുബന്ധം 

ം പാലിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണു”. ഇപ്രകാരം മന്ത്രിസഭ 
കറം രൂപവല്ക്കരിക്കുന്നതുമുവം എഷഡ്സറുി കൂട്ടീവു വിഭാഗ 
വും നിയമനിമ്മാണവിഭാഗവും തമ്മില് അഭിപ്രായഭിന 

' ത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലല്ലോ. 
ജ) മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാം ഒരേ രാഷ്ട്രീയ 

കക്ഷിയില്പ്പെട്ടവരോ, തികച്ചും അഭിപ്പായസാമ്യമുള്ള 
വരോ ആയിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം മന്ത്രിസഭാംഗത്ങ 
ഉടെ ഇടയില്തനനൊെ അഭിപ്രായഭിന്നത ഉ ല്ഭവിക്കുന്ന 
തിനിടയുള്ളതാണജല്ല. 

) ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രിയുടെ പേരില് അവിശ്വാ 
സപ്രദമേയം പാസ്സായാല് മന്ത്രിസഭ ഒന്നറകെ രാജി വയ്ക്കു 
ണമെന്നാണു' വഴക്കം വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയുടെ പ്രവൃത്തി 
യില് അവിശ്വാസം തോന്നിയാല്, വയ വസായമന്ത്രിയോ 

ന എ; ഗം കച ക്ക 
, ജി [ി 7 ി 

൪. 1: ൫, 4 

പ റ് ൫൪. അ റ്ി ളം ന്ു ച്ചില് ക്ട ണത 

കം [7] [7 1 നു് യ ന 

0. യ; | ടി യ് 

& 



പി ഷം ാാ 

ന്തം 

തതം. 

൭൫ 

ധനകായ്യമന്ത്രിയോ എന്തിനു രാജി സമര്പ്പിക്കണമെന്നു 
കള ചോദ്യത്തിനു പ്രസക്തിയില്ല. മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളെല്ലാം 
ഒരുമിച്ചു നില്ക്കുകയോ വീഴുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് 
നടപടിം 

1) പ്രധാനമത്ത്രിയുടെ നിയന്ത്രണമരുസരിച്ചു” സഹ 
മന്ത്രിമാര് പ്രവത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന. ഏതെങ്കിലും ഒരു 
സഹമനത്ത്രിയുടെ അഭിപ്പായം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായ 
ത്തില്നിന്നും വൃതൃസ്തുമായി കണ്ടാരു ആ സഹമന്ത്രി രാ 
ജിസമര്പ്പിക്കണമെന്നു പറയുവാന് പ്രധാനമന്ത്രിക്കധികാ 
രമുണ്ടട് . മന്ത്രിസഭയുടെ സമ്മേളനങ്ങളില് ധാരാളം അഭി 

പ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കാംം പക്ഷെ അംഗങ്ങഠാ 
തമ്മില് മൌലികമായ അഭിപ്രായ വൃത്യാസങ്ങ്ഠം തുടന 
കൊണ്ടു പോകുന്ന പക്ഷം, തന്മൂലം മന്ത്രിസഭയുടെ യോ 
ജിപ്പിനും നിലനില്ലിനും ഹാനിയുണ്ടാകും. അതുകൊ 
ണ്ടാണു” ഇങ്ങനെയുള്ള നിയന്ത്രണാധികാരം ! പ്രധാനമ 
ന്രിക്കു നല്കിയിരിക്കന്നതു”. 

5) രാജാവാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയേയും സഹമന്ത്രിമാരേ 
യും നിയമിക്കുന്നതെങകിലും ' മന്ത്രിസഭയുടെ ആലോചന 

കളിലും തീരുമറനങ്ങളിലും രാജാവിനു യാതൊരു പഷംമി 

ലു. പക്ഷെ: അപ്പ്യോഴപ്പോഠം രാജാവിനെ കാര്യങ്ങറം 
ബോദ്ധ്യ പ്പെടുത്തുന്നതിനും, രാജാവിന്െറ ഉപദേശങ്ങ 

ളെ ആടരപുവ്വം ശ്രവിക്കുന്നതിനും പ്രധാനമന്ത്രിക്കു ചുമ 

തലയുണടട് റ 
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നിയമനം ഇങ്ങനെ നടന്നു 

കഴിഞ്ഞാല് ഇതരമന്ത്രിമാരെ  തിരിഞ്ഞെഴുക്കുനനതി , 

നുള്ള അവകാശം പ്രധാനമന്ത്രിക്കുള്ളതാണു”. ബ്രിട്ടീഷ് 

പ്രധാനമന്ത്രി തന്െറ സ്ഥാനം ഏറെറടുത്തു കഴിഞ്ഞാലു 

ട൯ അദ്ദേഹം തനിക്കു വിശ്വാസമുള്ളവരായ 6 പാര്ലു 

മെ൯൨ സാമാജികന്മാരെ തന്െറ സഹമ്ത്ത്രിമാരായി 

തിരിഞ്ഞെട്ുക്കുന്നു. ഇവരില് ഓരോരുത്തക്കും, ഒന്നോ 

അതിലധികമോ വക്പ്പുകമുടെ ഭരണം വിതിച്ചു കൊടുക്കു 

കയാണ” പതിവു”. ഇവയില് പ്രധാന ഡിപ്പ്ാര്൪ട്ടുമെ൯൨ 

കള ടെ ചാര്ജ്ജു വഹിക്കുന്നതു", പ്രധാനമന്ത്രിയെക്കുടാ 
തെ 98 മന്ത്രിമാരാണ്, ഇവരാണ്” ക്യാബിന് അഥ 



ക്ല 

വാ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗഅഅറം. ധനകാര്യം, വാണി 

ജയം, സൈനികം, വിഭ്യാദയാസം, തൊഴില്, ആരോഗ്യം, 
കൃഷി, മത്സ്യബന്ധനം, ഗതാഗതം, തപ്പാല് മുതലായ 
വകുപ്പുകറാക്കു പ്രാധാന്യം കല്ലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വകു 

ല് പ്ൂടരണമില്ലാത്ത മന്ത്രിചാക്കം മന്ത്രിസഭയില് സ്ഥാനം ക 
_ .ല്ലിക്കപ്പെടാഠണ്ടു്. ഈ സഹമന്ത്രിമാരുടെ തിരിഞ്ഞെടു 

ച * പ്രധാനമന്ത്രി, രാജസമക്ഷം ശുപപാശ പച്ചെയ്കുകയും, 

രാജാവു” ആ ശുപാശയെ സ്വീ] രിച്ചു നിയമനം നടത്തുക 

യയമാണു പതിവു”. 
മിക്കവാവം മേല് പ്രസ്താവിച്ച വിധത്തിലുള്ള ഒരു മ 

്ത്രിസദയാണു” ഇന്ഡ്യന് റിപ്പണ്ഭിക്കിലും നിലവിലി 
രിക്കുന്നതു”. ഇവിടെ രാജറവില്ലാത്തതു കൊണ്ടു” ആആ 
സ്ഥാനം വഹിക്കുനാതു” ഇ൯ഡ്യഠ യൂണിയന് പ്രസിഡണ്ടാ 
ണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിക്കാ 

നുള്ളു, 
മന്ത്രിസഭയേപ്പ്ുററി മേല് പ്രസ്താവിച്വിട്ടള്ള കാരൃങ്ങ 

ളില് അധികഭാഗവും സാധാരണ സമാധാന കാലങ്ങളിലെ 
നടപടി കളാണു”ം എന്നാല് യുദ്ധം മുതലായ അടിയന്തിര 

* കാലഘട്ടങ്ങളിലെ നടപടികഠം വൃതൃസ്തമായിരിക്കും. 
ഉദാഹരണമായി രണ്ടാം ലോകമഹായുഭ്ധകാലത്തു”, 

യുദ്ധന ടത്തി പ്പി ലേയ്കവേണ്ടി ("നപ ൩൨൧൧൦൧) യൃഭ്ധാമ 
ത്രിസലഭ, എന്ന പേരില് അഞ്മുപേരടത്ങിയ ഒരു മന്ത്രിസ 
ഭ, പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ചവ്വിരു രൂപീകരിച്ചു നട 
ത്തുകയുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗങ്ങളെ ചു 
രുക്കുന്ന പതിവു” യുദ്ധകാലത്ഭളില് ജനപ്രതിനിധികഠം 
അനുവദി മൃ രുന്നു എങ്കിലും സമാധാന കാലങ്ങളില് അ 
തു തുടരുവാ൯ ജനങ്ങറം അനുവദിക്കാറില്ല. 

ഒരേ രാഷട്രീയ കക്ഷിയില്പ്പെ ടുവ൪ര തന്നെയാണു" 
സാധാരണ മന്ത്രിസദാംഗത്ങളെന്നു വരികിലും, ദേശീയാപ 
കടങ്ങറം നിലവിലിരിക്കുന്ന - സന്ദര്ഭങ്ങളില് എല്ലാ രാ 
ഷ ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും പ്രതിനിധികളെ ചേത്തുള്ള 
(റവി 1,11൩ടവ൦ട) സംയു ക്തമന്ത്രിസഭകളും മക്രടാവ 
ഒടു. മു൯പ്പസ്താവിച്ച യുദ്ധകാലത്തെ ചമ്വില് “മന്ത്രിസഭ 
യില് ലേബര് നേതാവ്വായ ആററ് ലിയും, യാഥാസ്ഥിതി 
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ക നേതാവായിരുന ചേംണ൪ഡലെയിനും പ്രഭസദാംഗമായ. 
ലാലിഫാക്സും ഉണ്ടായിരന്നതു” ഇതിനൊരുദാഹരണ 
മാണു 

അഭ്ധ്യറയം റ 

(൬ സഭ നിരവഹിക്കുന്ന ജോലിക൪. 

ക്യാബി]നറ൪് അഥവാ മന്ത്രിസഭ ആണു” ബ്രിട്ടീഷു 
കോമണ് വെല്ത്തിന്െറ ഭരണസാരഥ്യം വഹിക്കുന്നതെ 
ന്൯ മൊത്തത്തില് പറയാം, ബ്ലിട്ടീഷുഗവണ്ടെന്റില് 
24 പ്രധാന ഡിപ്പ്രാര്ട്ടമെന്വള്ളതായി നാം മുന്പു പ്രസ്താ. 
വിച്വിട്ടണ്ടല്ലോം അവയെ രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, 
സാമൃഹ്യം എന്നിങ്ങനെ മുന്നായി വിഭജിക്കാം. 

രാഷ്ട് റിയവിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട ഡിപ്പ്ാ൪ട്ടമെന്൨ 
കറം, വിദേശകായ്യാലയം (10ല 0൨1൦൦), യയങ്ധ 
കായ്യാലയം (൩//ല- 0൧൦, സൈനികകായ്യാലയം 

(൧.0൩ പിറ്ി, ആരഭ്യന്തരകായ്യാലയം, (110൩൦ 011൧൭) 
എന്നിവയാകുന്നു. സാമ്പത്തികവിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട ഡി. 
പ്പാ൪ട്ടമെ൯൨കഠം, ധനകായ്യവകുപ്പും വാണിജ്യബോര് 
ഡൃ (130൧0 വ് 1൭0൦) തൊഴില്, കൃഷി, മത്സ്യബന്ധ, 
നം എന്നി വകുപ്പുകളുമാകുന്നും സാമൃ ഹൃ വിഭാഗത്തില് 
പ്പെട്ട പ്രധാന ഡില്പ്യാ൪ട്ടമെ൯൨കഠം, പൊതുജനാരോഗ്യ 
വും വിദ്യാദ്യധസബോര്ഡ്യ,ം അത്രെ. ഈ വകുപ്പകളുടെ 
നിയന്ത്രണം മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളുടെ നേരെകീഴിലായിരിക്കു . 
ന്നതുകൊണ്ടും മറ൨വകപ്പുകളുടെ ഭരണം നിയന്ത്രി ക്കാ൯ 
ഇവക്കധികാരമുള്ളതു കൊണ്ടും, രാജൃത്തിലെ സകലവി 

ധ ഭരണവും ജനഹിതമനുസരിച്ചു നടത്തുവാന് ബ്രിട്ടീഷു 
മന്ത്രിസദഭാംഗത്ങറാക്കു സാധിക്കുന്നു. 

ഉദാഹരണമായി പ്രാധാനമന്ത്രിമാര സ്വന്തനില 

യില് ഭരണംനടത്തുന്ന ധനകായ്യവകുപ്പി (1൩൨ടധ്നന 
ന്റെ പ്രവത്തനത്തെ നമുക്കു പരിശോധിച്ചു നോക്കാം, 
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ഓരോ വകുപ്പിരനേറയും ഭരണംനടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാ 
രുടെ യോഗ്യതയും ശമ്പളവും നിശ്ചയിക്കുന്നതു” ഈ വകു 
പ്പിനന്െറ മന്ത്രിയായതുകൊണ്ടു” അദ്ദേഹത്തിനു സകല 
ഡിപല്പാ൪ട്ടമെ൯൨കള ടേയും പ്രവത്തനങ്ങളെ പരിശോധി 
ക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്ന. അതു 
പോലെതന്നെ കടല്ച്ചുയം, ഭൂനികുതി, കമ്പി തപാല് 
മുതലായ ഇനങ്ങളിലുള്ള നികുതിപിരിവു”, ബാങ്കിങ്ങു" 
നിയന്ത്രണം, മുതലായവ ഒക്കയും ഈ വക്പ്പഭ്ധ്യക്ഷ 
നെറ മേത് നോട്ടത്തില് ഒറംപ്പെടുന്ന. അങ്ങനെ ജനഹി 
തമനുസരിച്ചുതന്നെ ഈവക കായ്ങ്ങറഠം നടത്തുന്നതിന് 
തനയ ലം സാദ്ധ്യമായിത്തീരുനാ. 

ഇതുപോലെതന്നെ, രാജ്യരക്ഷയെ സംബന്ധിക്കുനാ 
സകല വകുപ്പുകളും സൈനികം (൧റി൩ിി്) മന്ത്രിയുടെ 
കിഴിൽ ചേരുന്നതാണു*. നാവികപ്പട, വിമാനപ്പുട, യു 
ദ്ാകായ്യാലയം ഇവയുടെ മേല്നോട്ടവും നിയന്ത്രണവും പ 
രിപോഷണവുമെല്ലാം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഭാരം വഹിക്കുനാ 
കൃഠാബിനറ൨ മെംബര്, ഫസ്റ്റ് ലോര്ഡ്” ഒഫ൦ ദി അഡ്മ 
റല്ടി എന്ന ചേരില് അറിയപെടുന്നു. 

ബ്രിട്ടീഷു ഗവണ്മെ൯റിനെറ വിദേശ ക്വയ്യങ്ങളെ 
ല്ലാം അന്വേഷിക്കുകയും, വിദേശ ഗവണ് മെ൯൨ കളുമായി 
എഴുത്തു കുത്തുകറം നടത്തുകയും രാജ്യപ്രതിനിധികളെ പ 
രസ്പരം വിനിമയം ചെയ്യുകയും, ലറവം ചെയ്യുന്ന വി 
ദേശ വകുപ്പിനെ നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നതു” വിദേശകാ 
യമന്ത്രിയാണു”, വളരെ പ്രാധാന്യമര്ഹിക്കുന്ന ഈ വകു 
പ്വിനെറ സകല പ്രവത്തനങ്ങളിലും വിദേശകായ്യമനത്ത്രി, 
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അറിവും സമ്മതവും വാത്ങിയിരിക്കേ 
ണ്ടെതാണു”ം ആസ്റ്റേലിയാ, ക്യാനഡാ, തുടങ്ങിയുള്ള ബ്രി 
ട്ടരീഷ്' ഉപരാജ്യങ്ങളു ടേയും കോളണികളുട്രേയും നിയന്ത്ര 
ണം വഹിക്കുന്ന വകുപ്പുകളടുടെ അഭ്ധൃക്ഷന്മാരും ബ്രിട്ടീ 
സ, മന്ത്രിസഭയില് ഉറംപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടു” ആവക 
കായ്യങ്ങളിലും ജനഫിതമനുസരിച്ചുള്ള ഭരണം നടപ്പി ലാക്കാ൯ മന്ത്രിസഭയ്ക്, സാധിക്കുന്നു. 

മന്ത്രിസഭയിലെ വേറൊരു പ്രധാന അംഗമാണു” ആആ. 
ന്തര കായ്യമന്ത്രി (11ഠന൦ 11110151). ബ്രിട്ടീഷ” രാജാ 
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വിനന്െറ പേകുള്ള അപേക്ഷകറം സ്വീകരിച്ചു രാജസമ 
ക്ഷം സമരവ്പ്റിക്കുക, രാജകീയ സൌജന്യം അര്ഹിക്കുന്ന 
കേസുകളെപ്പററി റിപ്പോര്ട്ട തയാറാക്കുക, ലണ്ടനിലെ 
പോലീസുഭരണം നിയന്ത്രിക്കുക, നാടകശാലകഠം, സി 
നിമാഹാളുകഠം, മദ്യപാനം, ചിത്തഭ്രമം, അബ്കാരി 
ഇവയെപ്പുററി മേലന്വേഷണം നടത്തുക മുതലായവയാ 
ണ് ആട്യന്തരകായമന്ത്രി നിവ്ൃഹിക്കുന്ന ചുമതലകഠാംം 
ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം അപ്പ്പോഴപ്പോോഠം പാര്ല്യമെന്൨ 
മെംബറന്മാ൪ പാസ്സാക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ നടപ്പില് വരു 
ത്തുന്നതില് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുമെ 
ന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. 

സാമ്പത്തിക വകപ്പകളമായ വാണിജ്യം, ഗതാഗതം, 
കൃഷി, മത്സ്യബന്ധനം, തൊഴില് ഇവയുടെ നിയന്ത്രണം 
വഹിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരും മന്ത്രിസഭയിലുണ്ടു“"ം ആകയാല് 
ഈ സാമ്പത്തിക വകുപ്പക്ളില് ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷ 
ത്തെ പുരസ് ക്കരിച്ചുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും പരിഷ്ട്രാരങ്ങ 
മൂം നടപ്പ്റിലാക്കുന തിനുള്ള സകല സാകയ്യങ്ങളും മന്ത്രി 
സഭയ്ക്കു സിദ്ധിക്കുന്നു. 

സാമുഹ്യക്ഷേമത്തെ കൈവരുത്തു നതിനു വേണ്ടിയു 

മുള ഭരണവപ്പുകളാണു” പൊതുജനാരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാ 

സം മുതലായവം ശിശ്ുക്കളുടേയും മാതാക്കളുടേയും ആരോ 

ഗൃ പരിപാലനം, സ്ത്ത്രാം കുട്ടികളുടെ ആരോഗുുപരി 

ശോധന, അംഗദംഗല്പെട്ട സൈനി കോങദ്യോഗ സ്ഥന്മാരു 

ടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി, വിദ്യാലയങ്ങളുടെ പരിശോധന, 

അവയ്ക്കുള്ള ധനസഹായം, മുതലായ പല കായ്യങ്ങളും അ 

ന്വേഷിച്ചു”, ജനഹിതമനുസരിച്ചു”, ഈ വക പ്പനിയന്ത്ര 

മം ചെയ്യുന്നതിനുമ്ള ഭാരം ഒരു കൃഠാബിനറ൨ വഹിക്കു 

ന്൯. അതുകൊണ്ടു” ഈവക കായ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇഴഗ്ലേ 

ണ്ടില് സാക്ഷാത്തായ ജനകീയ ഭരണമാണ് നടന്നവരു 

ന്നതു്. 

ജനകീയ ഭരണത്തെ മസ്സ്രീനി എന്ന ഇററാലിയ൯ 

രാഷ'ട്രീയ ചിന്തകന് നിവ്ൃവചിച്ചിരിക്കുന്നതു', (൦ 

2010 6ടട ൨! ചി] (൩൬ ലി, ൩൦0൦ ൯൩൦ ൦൨095൨൧൧ 

പ് ൨൦ സട പാറി ൨൦ ൧൦ട0.) ഏററം വിജ്ഞന്മാരുടേ 
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യും ഉത്തമന്മാരുടേയം തേതൃത്വത്തില് സകലരിലും ശ്ര 

ട്ിയുള്ള സ ലലരുടേയം. അഭിവൃദ്ധി എന്നാണു”. ഇതിന്െറ 

അത്ഥം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു” ബ്രി ദീഷു കാരു 

ടെ ജനകീയ ഭരണക്രമം സുക്ഷിച്ചു പരിശോധിച്ചാല് മ 

തിയാകുംം മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങളാണു് ബ്രിട്ടനിലുള്ളതിലേ 

ക്കും ഉത്തമന്മാരും വിജ്ഞാനികളുമെന്ന വിചാരിക്കണം 
അല്ലാത്തപക്ഷം ജനപ്രതിനിധികഠം അവരെ രണക 

ത്താക്കളായി തിരി ഞ്ഞെടുക്കു വാനിടയില്ലഃല്ലാം ഇങ്ങനെ 
ജനപ്രതിനിധികളാല് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിസഭാം 
ഗങ്ങറം എപ്പോഴും ജനഹിതത്തെ അ്മരാഞ്ഞുകൊണ്ടാ 

ഞ് ഭരണം തൂടന്ന കൊണ്ടു പോകേണ്ടതു”ം അവര് ലണ്ട൯ 

പട്ടണത്തില് സ്ഥിരവാസം ചെയ്യുകയും ക്രട്രെക്ടുടെ സ 
മ്മേളിക്കുകയും ആശയ വിനിമയം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നും 

അവര് അപ്പ്യോഴപ്പ്പോഠം രൂപവല്ക്കരിക്കുന്ന ഭരണനയങ്ങ 
ളെല്ലാം എപ്പോഴും രഹസ്യമായി വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത 

ലം അവര് ഈവക കായ്യങ്ങറം തങ്ങളുടെ കക്ഷി നേതാ 
ക്കളുമായി ആലോചിക്കുകയും ആവശ്യമെന്നു തോന്നുന്ന 
വിഷയങ്ങളില് പാര്ല്യമെന്൯ന്റിനെറ സമ്മതം വാങ്ങുക 
യുംചെയ്യുന്നു. സ്വന്ത കക്ഷിയില്ച്ചെട്ട പാര്ല്യമെന്൯വ൨ 
മെമ്പറന്മാരുടെ സഹകരണം അവര്ക്കു സാമാന്യേന 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന താകയാൽ, ക്യാബിനറ൨൦ഭരണം വള 
രെ സുശക്തമാണെന്നവേണം പറയുവാന്൯ം പക്ഷേ ക്യാ 
ബിനററംഗത്ങറഠം എപ്പോഴും പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ സ 
മാദരിച്ചു പ്രവത്തിക്കുവാ൯ ബാഭ്ധ്യ സ്ഥരത്രെ. അല്ലാത്ത 
പക്ഷം അവരുടെ പേരില് ജനപ്രതിനിധികറം അവി 
ശ്വാസപ്രമേയം പാഡ്്ഡാക്കുന്നതിനും അതുമൂലം അവരുടെ 
സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും ഇടയുള്ള തത്രെ. 



തായം. ന ടം യം. തടം. ന 

ക് 

അഭ്യ്്യായം ടട, 

ഇനകീയരാഷ്ടത്തില് പ്ര്ിനുള്ള സ്ഥാനം. 

ജനകീയരാഷ് ട്രങ്ങളില് ഭരണംനടത്തുന്നതു പൊതു 
ജനാടഭിപ്രായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ”, അല്ലാതെ ഭ 
രണാധിപത്യം വഹിക്കുന്ന ഒന്നോ അതിലധികമോ വൃ 
ക്തികടുടെ ആശയഗതിയനുസരിചുല്ലം പൊതുജനാഭി 
പ്രായം രൂപവരക്കരിക്കുനതിനശള്ള വിവിധമാഗങ്ങളില് 
ഏററം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നത്രെ വിവിധകക്ഷികഠാതമ്മില് 
തിരി ഞ്ഞെട്ുപ്പുമത്സരങ്ങാം നടത്തുന്നതും, ജനപ്രതിനിധി 
കളുടെ ഇടയില്തനിന്നും ഭരണക്രടത്തെ തിരിഞ്ഞെടുത്തു” 
അവരമുലം ഭരണംനടത്ജതുന്നതുംം എന്നാല് ഇ മ കൊണ്ടും 

പൊതുജനാഭിപ്രായം പുള്ണ്ുമായി രൂപമെടുത്തു എന്നവരു 
ന്നതല്ലം അതിനുള്ള ഫലപ്പദമായ മറൊരുപാധിയാ 
ണ്” വിദഗ് ഭധന്മാരുടെ തേതൃത്വത്തില്, പത്രങ്ങഠം, മാ 

സികകഠം, ലഘുലേഖകറഠം, പുസ്ലകുങ്ങഠം ഇവ പ്രസിദ്ധീ 
കരിക്കുന്നതും പചരിപ്പപിക്കുന്നതുംം ഇവയ്യ്കെല്ലാം മൊത്ത 
ത്തില് കെറഠടുക്കുനന പേരാണ് പ്രസ്സ് അഥവാ പ്രസിഭ്ധീ 
കരണങ്ങഠം എന്നതും ളി 

രാഷ'ട്രീയലോകത്തില് അന്നുന്ന നടന്നു കൊണ്ടി 
രിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ശരിയായി പഠിക്കുകയും വ്യാ 
ഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിന്തകന്മാരും പത്രപ്രവത്തക 

ന്മാരും രാഷട്രീയ നേതാക്കള മാണു”, മേല്പറഞ്ഞതരത്തിലു 
ള്ള വിദശ്മാപ്രസിക്ഷീകരണങ്ങഠം പുറവപ്പെടുവിക്കേണ്ടതു്. 
അവര് ശരിയായവസത ഠം ശേഖരിക്കുകയും അവയെ താ 

രതമ്ൃ പ്പെടുത്തുകയും ഗുണദോഷവിവേചനം ചെയ്യുകയും 
ചെയ്യുന്നു. അഭ്യസ്തവിദ്യരായ പൌരന്മാരില് ഭൂരിപക്ഷവും 

വിദശ്ധാന്മാര രചിക്കുന്ന ഈദശപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളെ 

വായിക്കുകയും അതിന്െറ ഫലമായി സ്വന്ത അഭിപ്രായ 

അറം രൂപവല്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണു” 

ജനകീയരാഷ'ട്രങ്ങളില് പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപവല് 

ക്കരിക്ക പ്പെടന്നതു”. സ്വന്തമായി അഭിപ്പായം രൂപവല് 
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ക്കരിക്കാന് പ്രാഫ്ജിയില്ലാത്തവ൪ എല്ലാരാജയത്തിലും ധാരാ 
ളം ഉണങ്ടദായിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള വ൪, അവര്ക്കു വിശ്വാ 
സമുള്ള ഇതരന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ സ്വയം സ്വീകരി 
ചൂുകൊള്ളുകയാണ” പതിവു”, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങറംവഴി 
യായുള്ള പൊതുജനാഭിപ്പായരൂപവല്ക്കരണത്തിനു, സാ 
മാന്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെറ പ്രചാരം വളരെ സഹായിക്കു 
ന്നതാണു'. ജനകീയരാഷ്ടറങ്ങളിലെല്ലാം സാമാന്യ വി 
ദ്യാഭ്യാസവും വയോജനവിദ്യാഭ്യാസവും പ ചരിപ്പിക്കേണ്ട 
തിനെറ ആവശ്യ കുത ഇതില്നിന്നും സുഷമാണല്ലോം 

പത്രപ്രവത്തനംമൂലം പചെറതുജനാടിപ്പായം ശരിയാ 
യി രൂപവല്ക്കരിക്കണമെഷകില് താഴെപ്പറയുന്ന സാഹ 
ചര്യങ്ങറം ഒരു ജനകിീയരാജ്യത്തില് നിലവിലിരിക്കേണ്ട 
താണ്, 

1) ആദ്യമായിവേണ്ടതു” പത്രപ്രവത്തകന്മാരുടെ സ്വാതന്ത്രത്തെ സക്കാരില്നിന്നും അന്യായമായി തടയ 
രുതു*, പസ്സിനെറ സര്വ്വപ്രധാനമായ ചുമതല സുരക്ഷിത 
മായ പൊതുജനാഭിപ്പായത്തെ രൂപവരക്കരിക്കുകയും പ്ര ചരിപ്പിക്കു കയുമാണ്. പരരന്മാരുടെ ഹിതവും ഭരണക ത്താക്കളുടെ ഹിതവും തമ്മില് ജന കിയരാഷ്ടറങ്ങളില് 
പൊരുത്തമുണ്ടായിരി ക്കേങ്ട താണെല്ലോ. ആകയാല് ജു നകീയരാഷ്ഠ് റങ്ങളില് പത്രപ്രവത്തകന്മാരുടെ ന്യായമാ ൭ സ്വാതന്ത്ര്യ ത്തെ സക്കാരില്നിന്മം തടയുവാ൯ പാടി പ്രാത്തതത്രെ. പത്രങ്ങളും ഇതര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ജ നങ്ങട്ടടെ മരലികാവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കനാതില് ശ്ര ഭധപതിക്കുന്നതു കൊണ്ടു? അവയുടെ പ്രവത്തനം എപ്പഴും സ്വതന്ത്ര മായിരിഭക്കേണ്ടതുണ്ട്. പത്രപ്പവത്തനസ്വാതന്ത്ര്യം പടരമ്മാരുടെ മാലികാവകാശങ്ങളില് ഒന്നായി ഇന് ഡ്ൃയ൯റിപ്പബ്ഭിക്കിനെം ഭരണഘടനയില് കൊള്ളി വ്വിട്ടുണ്ടു. അരഭമരിക്ക൯ ഭരണഘടനയില് പാലും ഇ കായ്ക്ം ഇത്രത്തോളം വിശദമായി കൊള്ള വ്വിട്ടില്ലാത്ത താണു, 

മ) രണ്ടാമുതായി വേണ്ടതു“, പത്രപ്രവത്തക മാര് വീ ഭാഗിയതാല്ലയ്യങ്ങളില്നിന്നും സ്വതന്തുരായിരിക്കേണ്ടതാ ണും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിര തൊഴിലാളികളെന്നും മുതലു 



300 

ളീകളെന്നും, കര്ഷകരെന്നും, വൃയവസായികളെന്നും, ഉ 
ദദ്യോഗസ്ഥരെന്നും, അനുദ്യോഗസ്ഥരെന്നും മറവം വി 
വിധഭാഗങ്ങളുണ്ടാകാം. അതുപോലെതന്നെ ബ്രാഹ"മ 
ണരെന്നും :അബ്ര്രാഹ്മണരെന്നും, ഹിന്ദയ ക്കളെന്നും, 
അഹിന്ദു ക്കളെന്നും മറവമുള്ള വഷ്ലീയ വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടറ 

വാംം ഈവക (൭൦00൩൪ 1൩ലട്ട) വിഭാഗീയ താല്ല 
യ്യങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്െറ കക്ഷിപിടിച്ചു്”, പ 
തരങ്ങഠം പ്രപരണവേല ചെയ്യുന്നതുമൂലം, ശരിയായ പൊ 
തുജനാടിപ്പായമല്ല രൂപവരക്കരിക്കപ്പെടന്നതു”ം ആക 

യാല് പ്രസിഭദ്ധീകരണകത്താക്കഠം വിഭാഗീയതാല്യയങ്ങു 
ളീല്നിന്നും സ്വതന്ത്രരായിരിക്കേണ്ടതാണു”ം എങ്മില്മാ 
ത്രമേ ജനകീയതാല്ലയ്യങ്ങാം സുരക്ഷിതമാകുകയുള്ളം ഇക്കാ 
യം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതി ന്െറ ഫലമായി 
ട്ടാണ്” ഇന്ഡ്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി 
കളില് ഇരുഭാഗങ്ങളിലേയും വത്തമാനപ്പുത്രങ്ങഠം വിഭാ 

ശീയവൈരം പുലത്താതിരിക്കത്തക്ക ശട്ടംകെട്ടുകഠാ ചെ 
യ്കിട്ടുള്ളതു”ം ) 

8) മൂന്നാമതായി വേണ്ടതു”, പത്രങ്ങഠംക്കു ശരിയാ 
യ വാത്തകറം യഥാകാലം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട 

ഏജ൯സികറം ഒരു ജനകീയരാഷ്ടാറത്തില് ഉണ്ടായിരിക്കേ 
ണ്ടതാണ്, വത്തമാനപ്പത്രങ്ങളുടെ പ്രഥമവും പ്രധാനവു 

മായ ഉദ്ദേശ്യം നിഷപക്ഷവും യഥാത്ഥവൃമായ വാത്തകളു 

ടെ പ്രചരണമത്രെ. ഇതു ക്രടാതെ ശരിയായ വസ്തകളെ 

അടി സ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിമ൪ശനങ്ങളും പത്രാധിപപ്രസം 

ഗങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരുടെ ലേഖനങ്ങളും അവയില് ദ്ദശൃ 

മാകേണ്ടതാണ്. നിഷ്പക്ഷവും യഥാത്ഥവുമായ വാത്ത 

കഠം വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഏജന്സികളത്രെ, ലോകവ്യാപ 

കമായ റോയിട്ട൪ കമ്പനിയും, ഇന്ഡ്യയിലുള്ള പിം റിം 

ഐ. (11ടട 7ധട€ ൨ 1൩0) യും,യുംപിം ഐം (1110 

൦0 10/ടടട വ് 1൧൨൮) യും ഗ്ലോബ”നൂസ് ഏജന്സിയും, ഓ 
ഠിയന്റ് പസ്സും. ഇവയില് ഓറിയ൯വ പ്വസ്സ് മുസ്ളിം 

വാത്തകറാക്കു പ്രാധാന്യം കൊഴടുത്തുവരുന്ന. ഇവ ലോക 

ത്തിന്െറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും, ഇന്ഡ്യയുടെ 

വിവിധ പ്രദേശങ്ങലില് നിന്നും, വാത്തകഠം ശേഖരിക്കു ദം 



ലി 

യും, ടിനപ്പത്രത്അഠാക്കു” മിതമായ പ്രതിഫലത്തിന്മേല് 
വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുവരുന്നു. നൂസ് ഏജന്സി 
കഠം ചിലല്പ്ോറം വിദശ്ധലേഖകന്മാരുടെ വിമശനങ്ങളു 
ടെ പ്രസിദ്ധീകരണംമുലം നേരിട്ടു പൊതുജനാഭിപ്പായ 
രൂപവല്ക്കരണഞ്ഞെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തവരുന്നുണ്ടു”ം 

ഇതുക്രടാതെ ഗവണ്മെ൯റില്നിന്നും ശരിയായ 
വസൃതകറം ശേഖരിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തിനു വേണ്ടി 
ഇന൯ുഫ൪മേഷ൯ വകുപ്പുകറം നടത്തി വരുന്നുണ്ടു”: ഈവ 

_കുപ്പറിനെഠ ഒരു വിഭാഗമായി ഒരു സമസ്തുരഭാരതറേഡിയോ 
സവ്വീസും നടത്തി വരുന്നു. ഡെല്ഹി, കല്ക്കട്ടാ, മദ്രാസ്, 
ലക്നൌ, അലഹബാദു”,ബോംബെ, ത്രിച്ി, വിജയവാദാ, 
ബറോഡാ, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട” തുടത്മി 

ഇന്ഡ്യയില് പല സ്ഥ ളിലും ഇപ്പ്പോറം പ്രക്ഷേപണ 
ളി കേന്ദ്രങ്ങളൂണ്ടു”. അവയില്ക്രടി വാത്തകളും വിമര്ശനങ്ങ 

ളും പതിവായി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുപ്പെട്ടവരുന്നു. 
3) പത്രപ്പവത്തനംമൂലം പൊതുജനാഭിപ്രായം ശരി 

യായി രൂപവല്ക്കരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വേഠൊരു സാ 
ഹചര്യം, രാജുത്തിലുള്ള ഗതാഗതമാഗ്ലുങ്ങളും ആശയ 
വിനിമയ സാകയ്യങ്ങളും അത്യന്തം കാര്ൃയക്ഷമമായിരി 
ക്കണമെന്നുള്ളതാണു”. ഇന്ഡ്യയില് നിലവിലീരിക്കുന്ന 
വിമാനത്തപാലും കമ്പിത്തപാലും ടെലിഫോണ്, ടെലി 
വിഷന്, ടെലിപപി൯റ൪ മുതലായ പദ്ധതികളും, തീവ 

4 ്ടിയും എല്ലാം വാത്താവിതരണത്തിനും പത്രവിതരണ 
ത്തിനും ഒരുപോലെ സഹായകരമാണു”, 

9) പൊതുജനാഭിപ്രായം ശരിയായി കരുപ്പിടിപ്പി 
ക്കുന്നതിനുള്ള വേറൊരുസാഹചയ്യം പത്രപ്രവത്തനക്ല 
യുടെ മറനദണ്ഡം ഉയത്തതുകയത്രെ. പ്രത്യേക ശിക്ഷണ 
മോ, വിദ്യാട്യാസടയാഗ്യതയോ, ലോകപരിചയമോ ആ 
വശ്യമില്ലാത്ത ഒരു തൊഴിലാണു പത്രപ്പരവത്തനമെന്ന 
തെററായ ധാരണയെ നീക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങറം ഇ 
പ്പോഠം നിലവിലിരിക്കുന്നതു" തുഭോദക്കമത്രേ. മദ്രാസ് 

"സവ്വകലാശാലയില് ഇപ്പ്യോഠം പത്ര പ്രവത്തനത്തിനുള്ള 
ഒരു ഡി പ്പോമാകോഴ”സ് നിലവിലിരിക്കുന്ന. കല്ക്കടാ 
സവ്വകലാശാലയും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്പറാ൯ യപവല്ക്കരി 
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ച്ചു വരുന്നുണ്ടു". പോരെങ്കില് ഒരു സമസ്തഭാരത പത്രാധി 
പ കോണ്ഫറന്സും ഇന്ഡ്യയിലുണ്ടു”ം അതിന്െറ ഉ 
ദ്ദേശ്ൃം പത്രപ്രവത്തനത്തിസെറ മാനദണ്ഡത്തെ ഉയത്തുതു 
കയും പത്രപ്രവത്തന സ്വാരത്ത്രത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും 
ആണാ. 

0) പൊതുജനാഭിപ്പായ രൂപവല്ക്കരണത്തിനുള്ള മ 
റെറാരുമാഗ്ലം പ്രസംഗസ്വാതന്ത്രുമു ണ്ടായിരിക്കുകയാണു. 
ജനകീയരാഷട്രങ്ങളി ലെല്ലാം, ജനങ്ങഠംക്കു സംഘടിക്കു 
ന്നതിനും, യോഗം ചേരുനതിനും, പ്രസംഗങ്ങറം ചെ 
സതിനും, സ്വാതന്ത്ര്യ മുണ്ടു”. ക്രമസമാധാന പരിപാല 

നത്തിനു വിഘാതമായി തീരാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാ 
ലം അവയെ തടയുന്നതിനു - സക്കാരിനവകാശ മില്ലാത്ത 

താണ്. അവ രാജൃത്തിന്െറ പൊതുതാല്ലര്യങ്ങളെ സംര 
ക്ഷിക്കുന്നതിനു പര്യാപമായിരിക്കണംം വഷ്ലീയവൈര്യം 
ഉളവാക്കത്തക്കു പ്രഭാഷണങ്ങറം രാമുൃനന്മയ്ക്കു തെല്ലം യോ 
ജിച്ചതല്ലം പ്രഭാഷണതക്അറം, പത്രങ്ങറംവഴി രാജ്യവ്യാപ 
കമായി റിപ്പോര്ട്ട ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമൂലം പൊതുജനാ 

ഭിപ്പായം രൂപവല്ക്കരിക്കുന്നതിനു ബാധിക്കുന്നു. 
1) വിദശ്ധന്മാ൪ രചിക്കുന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങറം, ലഘുലേഖ 

കഠം മുതലായവയുടെ പ്രചാരവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെ 

ടേണ്ടതാണു”. അങ്ങനെയുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങറം വി 

പുവകരമോ വഗ്ലീയവൈരം വളത്തുന്നതോ അല്ലാത്തപ 
ക്ഷം ത്തവയയടെ പ്രചുരപ്രചാരം ഒരു ജനകീയരാഷ്ട്രത്തില് 

ആരോഗ്യകരമായ പൊതുജനാഭിപ്രായം വളത്തുന്നതിനു 
വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. 

ത്താ 04 ൫4) ധാം... 
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